
RESTART - MTB XCO UCI C3 
Zalaegerszeg 2021.07.03-04. 

 
 

Helyszín: Zalaegerszeg, Alsóerdő (gps: 46°48'47.97"É     16°49'21.24"K) 
Szervező. Zöld Irány Egyesület és Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület 
 
Szabó Zoltán: 00 36 30 557 6195 
Horváth Szabolcs: 00 36 30 698 04 89 
 
Verseny helyszíne: 
 

 
 
 
 
Parkolás: 
 
Csapatonként egy sátorhely lesz biztosítva a rajt-cél közvetlen közelében. 
A többi gépjárműnek a kijelölt helyen biztosítunk parkolási lehetőséget. 
 
 
Időmérés: Chipes időmérés a Temposport által 
 
 
Legközelebbi korház: Zala Megyei Szent Raffael Kórház 

                                      8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1 
                                      Tel: 00 36 90 507 500 
 
Verseny egészségügyi biztosítása: OMSZ, Zalaegerszegi Mentőállomás 
 



Fővédnök: Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere 

 
 
A verseny főbírója: Michela VIDORI_(ITA) 
 
Bírói testület: 
CSÉRI Szilvia 
POTECZIN Anikó 
FARKAS Ferenc 
KOVÁCS László 
ORBÁN László 
 
 
A verseny célja: 
Az Olimpiai Cross, mint kerékpáros szakág népszerűsítése, a kerékpáros aktivitás 
növelése. 
 
 
A verseny időtartama: 
Részletesen a Versenyszabályzatban. 
 
 
Kategóriák: 
 
Felnőtt férfi (elit) – 19 + évesek 
Felnőtt nő (elit) - 19 + évesek 
Master nő 30+ évesek 
Master1 férfi – 30 + évesek 
Master2 férfi – 40 + évesek 
Master3 férfi - 50 évesek és 50 év felettiek 
U19 férfi (junior) - 17-18 évesek 
U19 nő (junior) - 17-18 évesek 
U17 férfi - 15-16 évesek 
U17 nő - 15-16 évesek 
U15 fiú - 13-14 évesek 
U15 lány - 13-14 évesek 
U13 fiú - 11-12 évesek 
U13 lány - 11-12 évesek 
U11 fiú - 9-10 évesek 
U11 lány - 9-10 évesek 
U9 lány, fiú - 8 évesek és 8 év alattiak 
 

 
Versenypályák és táv: 
  
Kicsi: Táv körönként: 0,90 km; teljes szintemelkedés körönként 28 m 
Közép: Táv körönként: 1,75 km; teljes szintemelkedés körönként 62 m 
Nagy: Táv körönként: 3,20 km; teljes szintemelkedés körönként 155 m 
 
A kör számok a team manager meetingen kerülnek kihirdetésre. 
Frissítők zónákban való belépés csak akkreditációs kártyákkal lehetséges.  
 



Időrend: 
 

o 2021.07.03 szombat 
 

 
o Chippek átvétele, helyszíni nevezés:     14.00 – 18.00 óráig 

 
o Hivatalos pályabejárás csak rajtszámmal: 15.00 – 19.00 óráig 

 
o Technikai sprint ügyességi verseny (U11, U13, U15, U17): 16:00 

 
Ezen a versenyen egyesével indulnak el a versenyzők egy rövid, 
természetes és mesterséges technikai akadályokkal tűzdelt pályán. Ezt 
időre teljesítik (2-4 perc). Az ügyességi versenyen elért helyezésekért 
Magyar Kupa pontokat kapnak az első nyolc versenyző. A sorrend nem 
befolyásolja a másnapi XCO futam beszólítási sorrendjét.  

 
o 2021.07.04. vasárnap  

 
o Chippek átvétele, helyszíni nevezés:     7.30 – 10.00 óráig 

 
o Hivatalos pályabejárás csak rajtszámmal: 07.30 – 09.00 óráig 

 
o Team Manager meeting 

1. U9, U11, U13, U15, U17 Master kategóriák számára: 8.30 
Helyszín: a versenyközpont területén (Zalaegerszeg, Alsóerdő) 

2. UCI Junior és Elit kategóriák számára: 12.00 
Helyszín: a versenyközpont területén (Zalaegerszeg, Alsóerdő) 

 
 

 
A verseny időrendje: 

 

Pálya: Rajt: Kategória: Versenyidő Díjátadó  

Kicsi 9:15 U9 fiú-lány (8év és alattiak) 0:08 – 0:10 12.45 

Közepes 9:45 U11 fiú-lány (9-10 év) 0:15 – 0:18 12.45 

Közepes 10:15 U13 fiú-lány (11-12 év) 0:20 - 0:27 12.45 

Nagy 11:00 U15-U17 fiú-lány (13-14 év) 0:35 – 1:00 12.45 

Nagy  12.30 Master női (30+) 1:00 – 1:15 16.00 

Nagy 12:30 Master 1 ffi (30+) 1:15 – 1:30 16.00 

Nagy 12:30 Master 2 ffi (40+) 1:00 -1:15 16.00 

Nagy 12:30 Master 3 ffi (50+) 0:45 – 1:00 16.00 

Nagy 14:00 Elit/Felnőtt ffi (19+) 1:20-1:40 16.00 

Nagy 14:02 Junior/U19 ffi (17-18 év) 1:00-1:15 16.00 

Nagy 14:05 Elit/Felnőtt női (19+) 1:20-1:40 16.00 

Nagy 14:05 Junior/U19 női (17-18 év) 1:00-1:15 16.00 

 
A verseny az Elit és Junior Kategóriákban az UCI -, UP kategóriákban az MKSZ 
szabályai szerint zajlik. 
 



 
 
 
Rajt:  
Kérünk minden versenyzőt, hogy rajt előtt 15 perccel tartózkodjon a beszólítási zóna 
közelében. 
 
Egyéb:  
Tisztálkodási lehetőség a versenyközpontban. 
Kerékpármosó a csapat sátrak közelében található. 
 
Pálya rajzok: 
 
Kicsi pálya 
 

 
Táv körönként: 0,90 km; teljes szintemelkedés körönként 28 m 

 
Közepes pálya: 

 



Táv körönként: 1,75 km; teljes szintemelkedés körönként 62 m 
 
Nagy/Elit pálya: 
 

 
Táv körönként: 3,20 km; teljes szintemelkedés körönként 155 m 

 
Nevezés: 
 
Előnevezés: minden kategória számára ajánlott, UCI kategória számára kötelező!  
Az online előnevezés a verseny hétvége előtti csütörtökön délben,  
2021.07.01.12.00-kor zárul.  
o Hazai licensszel rendelkező versenyzőknek: www. odinsport.eu 

o Külföldi licensszel rendelkező versenyzőknek: 
https://forms.gle/JYfCj1pNafHAycKm7 
Kérjük az alábbi adatokat feltűntetni: Név, cím, születési dátum, ország, csapat, 
kategória, UCI ID 

 
Helyszíni nevezés: a verseny helyszínén, a versenyközpontban 
2021.07.03. szombaton: 14.00 – 18.00 
2021.07.04. vasárnap:    07.30 -  10.00  
A helyszíni nevezést az adott kategóriák rajtja előtt 2 órával lezárjuk. 
 
Nevezési díj: 
Az igazolt versenyzők U9, U11, U13, U15, U17, U19 kategóriáiban a nevezési díj a 
Magyar Kerékpáros Szövetség támogatásának köszönhetően ingyenes! 
Minden más kategóriában a nevezési díj 6000,- Ft. Fizetni szombaton és vasárnap a 
helyszínen, a chip átvétel előtt is lehet, de aki előre utalna, annak a nevezés az 
átutalás beérkezésével érvényessé válik. A közleményben kérjük feltüntetni a 

https://forms.gle/JYfCj1pNafHAycKm7


versenyzők neveit, egyesületét és korosztályát! 
 

 
Az utaláshoz szükséges adatok: 
Zöld Irány Egyesület 
Budapest Bank 10104961-11037900-01004002 
 
Nevezési díj tartalmazza: 
 

o Chipes időmérés 
o Egészségügyi biztosítás 

 
Díjazás és pontozás: 
Minden kategóriában az első három helyezett érmet kap. 
Pénzdíjak és UCI pontok – az UCI szabályai szerint. 
UCI C3 kategóriában pénz díjazásban részesülnek: 
 

Rank Elit női 
(HUF) 

Elit ffi 
(HUF) 

Junior női 
(HUF) 

Junior ffi 
(HUF) 

1. 52.000 52.000 17.000 17.000 

2. 39.000 39.000 13.000 13.000 

3. 26.000 26.000   8.000   8.000 

4. 20.000 20.000   7.000   7.000 

5. 13.000 13.000   5.000   5.000 

 
Pódiumra UCI kategóriában az első 5 helyezett kerül kiszólításra, további 
kategóriában első 3 helyezett!  
A pénzdíjak átadása Forintban történik, 2021.07.04. közvetlenül díjátadó ceremónia 
lezajlását követően, a regiszrációnál, a versenyközpontban. 
 
Szabályok: 
A versenyen az UCI és az MKSZ szabályai érvényesek. 
 
Dopping ellenőrzés: a versenyközpontban biztosítunk helyet. 
 
COVID protokoll: 
Az aktuális magyarországi rendeleteknek/törvényeknek megfelelően (lásd: 
koronavirus.gov.hu) 
 
Egyéb szabályok: 
 

- Fejvédő viselése minden pályára lépő számára (pályabejárás és a verseny 
ideje alatt is) kötelező! A fejvédő nem viselése azonnali kizárást von maga 
után. 

- A pályán csak a haladási irányban lehet közlekedni, a technikai zónába (és 
bármilyen egyéb okból) visszafordulni tilos! 

- A lekörözésre kerülő versenyzőknek elsőbbséget kell adni a leköröző 
versenyzőknek, a legelső alkalommal amint az lehetségessé válik. 

- Frissítő/Technikai zónában csak az arra jogosultak tartózkodhatnak. 
- A díjkiosztón a dobogón kerékpáros öltözetben kell megjelenni  
- A díjat csak az a versenyző kapja meg, aki részt vesz a díjkiosztó ceremónián. 

 



 
A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 
 

- A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést 
akadályozó betegségben nem szenvedek. 

- A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny 
előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező 
egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott 
személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek 
tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, 
illetve felelősségre nem vonhatóak. 

- Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett 
baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi 
eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem 
támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után 
minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom. 

- Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint 
azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem 
kérek. 

- Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során 
helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak 
felelősséget. 

 
A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják! 


