
Restart Zalaegerszeg Amatőr Kerékpárverseny 

 

A verseny időpontja: 2019.07.06 (szombat) 

Rajt és a cél helye:  8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 

Versenyközpont helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 

Hosszú táv rajt (82,6 km): 9:40 (lassúrajt) 

Útvonal:    Zalaegerszeg – Teskánd – Teskánd vége (élesrajt) – Dobronhegy 

– Csonkahegyhát – Becsvölgye / Kislengyel – Vörösszeg – Nagylengyel – Gellénháza – 

Zalaegerszeg (2x kör) 

Korcsoportok és nevezés: 

http://restartfesztival.hu/esemenyek-versenyek/#esemenynaptar 

A kategóriák (WU19, WElit, WMaster, U19, Elit1, Elit2, Master, Senior1), a versenytáv 

egységesen 82,6 km. 

Férfi kategóriák Női kategóriák 

U19 (17-18 év) 2001-2002 hosszú táv WU19 (17-18 év) 2001-2002 hosszú táv 

Elit1 (19-29 év) 1990-2000 hosszú táv WElit (19-39 év) 1980-2000 hosszú táv 

Elit2 (30-39 év) 1980-1989 hosszú táv -       

Master (40-49 év) 1970-1979 hosszú táv WMaster (40-49 év) 1970-1979 hosszú táv 

Senoir1 (50-59 év) 1960-1969 hosszú táv -       

 

A korcsoportok meghatározásánál a születési dátum számít! 

Nevezés: A RESTART fesztivál weboldalán és a helyszínen. 

Helyszíni nevezés: 2019. 07. 06 (szombat) 08:00 – 09:30-ig 

Nevezési díj: 1500.- 

A megjegyzés rovatba az indulók csapatát és nevét, valamint a számla igényt kérjük 

feltüntetni. Egyesületi számla igény esetén csak az egyesület számlájáról indított utalást 

tudjuk elfogadni, bármely más esetben sajnos nem áll módunkban egyesület nevére számlát 

kiállítani! 

  

http://restartfesztival.hu/esemenyek-versenyek/#esemenynaptar


 

Rendező:   V4 és Restart Fesztivál 

További információ:  http://restartfesztival.hu/kapcsolat/ 

Egyebek: 

- Eredményhirdetés a beérkezés után kb. 30-40 perccel (13.00 után). 

- A korcsoportok 1-3 helyezettje érem díjazásban részesül. 

- Zárt, kemény héjú fejvédő használata kötelező!!! Ennek hiánya a rajtengedély 

megtagadását, illetve kizárást von maga után! 

- Óvás írásban, 15.000 Ft óvási díj előzetes megfizetése mellett lehetséges, legkésőbb az 

utolsó versenyző beérkezése után 15 percig! 

- A versenyre való érkezés és az onnan való távozás közben, valamint a verseny ideje 

alatt bekövetkezett károkért, balesetekért sem a rendezőség sem a szervező nem vállal 

felelősséget. A versenyen mindenki a saját felelősségére indul! 

- Kártérítés semmilyen jogcímen nem követelhető. 

 

Mindenkinek sikeres felkészülést és balesetmentes versenyzést kívánnak a szervezők ! 


