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pontszerző helyszín 

 

  

1. A rendezvény célja:   
A versenyezni kívánó amatőr és igazolt kerékpárosok felkészültségének felmérése.  
A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok elmélyítése.  
A kerékpáros sport, Tihany és a Balaton népszerűsítése. 

2. A rendezvény helye: Tihany félsziget területén  
helyszíni  regisztráció: : Tihanyi Bencés Iskola - Tihany, 8237 Tihany, Csokonai u. 73.  
Megközelítés: Az iskola főbejárata felől! (az udvaron tornateremet építenek) 

ideje: 2019. március 24. (vasárnap)  



3. A rendezvény résztvevői:   
Azok a női és férfi résztvevők, akik 2019. december 31-éig a 10. életévüket betöltik, a nevezési 
határidőig a nevezési díjat befizették és aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket 
elfogadják!  (14 év alatti indulónál a szülő vagy edző is köteles aláírni!) 
 
Kategóriák: 

 
  

4. Rendező:   
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség - 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.,  
levelezési cím: 8600 Siófok, Koch R. u. 27/B.  
Társrendező: Balaton Team Szabadidő- és Sportrendezvény-szervező Egyesület - 8600 Siófok, Koch 
R. u. 27/B;  
e-mail: info/kukac/balaton-team.hu;    
Prohászka Attila sportrendezvény-szervező, főrendező, Balaton Team elnök  
 
Versenyigazgató: Prohászka Attila 

Versenybíróság elnöke: ........................... 

5. Program:  
2019. március 24-én 7:30 – 10:00; helyszíni nevezés;  
előnevezettek: regisztráció; rajtszámok, időmérő chipek átvétele: (Tihanyi Bencés Iskola) Tihany, 
8237 Tihany, Csokonai u. 73. Megközelítés: 

  7:30  –   8:30 h-ig   U13, WU15, U15, WU17, WSenior, Senior2, Senior3 
7:30  –   9:00 h-ig   U17, WU19, WElite, WMaster, Master, Senior1  
7:30  – 10:00 h-ig   U19, Elite1, Elite2 

 



Első indítású futam korosztályai: 
 
U13, WU15, Senior3  
 
Rajthely elfoglalása 8:50 h-tól, rajt: 9:00 h,  rajt helye a "szerpentin" tetején. 
 
 
Második és harmadik indítású futam korosztályai: 
 
U15, WU17, WSenior, Senior2 
 
Az 1. futam utolsó versenyzőjének első befejezett köre után azonnal kb. 9:20 h-kor felvezetéssel 
lemegy a Fürdőtelepi útra a rajthelyhez.  
Tervezett rajt: 9:35 - 9:45 h között!  
Az U15 külön felvezetéssel indul a rajthelyhez és 1 perccel korábban rajtol! 
 
 
Negyedik és ötödik indítású futam korosztályai: 
 
Master, U17, WU19, WElite, WMaster, Senior1 
   
A második és harmadik futam 1. körében a zárókocsijuk után a parkolóból indul a rajthelyhez 
felvezetéssel várhatóan 10:35 - 10:45 h között.  
Tervezett rajt: 10:50 - 11:00 h között!  
A Master kategória külön felvezetéssel indul a rajthelyhez és 1 perccel korábban rajtol! 
A Master kategória első célba érőit követően, a már megkezdett körét mindenki befejezheti, de újabb 
körre nem mehet ki! Azok a versenyzők, akik körhátrányba kerültek, az eredménylistába 
körhátránnyal, az AKESZ felé leadott eredménylistában a körhátrányuk száma szerint plusz 
körátlagidővel kerülnek be, ha a Master kategória 1. helyezettje után érnek célba. Akik a Master 
kategóriában az 1. helyezett előtt, de körhátránnyal érnek be a célba, azok nem kerülnek 
értékelésre!  
Az utolért vagy lekörözött résztvevők kötelesek szabad utat engedni a gyorsabb mezőny 
versenyzőinek,  
a zsűri és/vagy rendezői utasításainak megfelelően - lehúzódással, akár megállással is! 
 
 
Hatodik indítású futam korosztályai: 
 
U19, Elite1,  Elite2  
 
A harmadik futam után,  felvezetéssel, várhatóan 13:05 h - 13:15 h között, a parkolóból 
közösen,  lemegyünk a Fürdőtelepi útra a rajthelyhez.  
Tervezett rajt 13:30 h! 
A lekörözött résztvevők az élmezőnyt és üldöző bolyokat kötelesek elengedni, a zsűri és/vagy 
rendezői utasításainak megfelelően - lehúzódással, akár megállással is! 
 

Figyelem! A rajt időpontok tájékoztató jellegűek! Ezért annak lekésése nem róható fel a 
rendezőnek. Minden versenyző legyen ott a közös felvezetés előtt min. 10 perccel a 
parkolóban! A műsorközlő folyamatosan tájékoztatást ad a következő futam felvezetésének 
időpontjáról! 

Azokat a versenyzőket, akik versenyen kívül a Kossuth L. utcán 
tartózkodnak (álldogálnak vagy pl. melegítenek) és a közúti forgalmat, 

valamint a versenyben lévő mezőnyöket akadályozzák, a zsűri, a 
versenyből - figyelmeztetés nélkül is - kizárhatja! 



 
/1 "kis kör" = 8 km; 1 "nagy kör" = 12,2 km/ 
A nagy kört teljesítő futamok részére, a rajthelynél (a Fürdőtelepi úton, a szerpentintől 400 m-re) az 
élmezőny által MEGTETT körök száma mindkét oldalon táblákon kihelyezésre kerül! 

 

6. A helyezések eldöntése:  

Minden korosztályban győz az a versenyző, aki a távot szabályosan teljesíti és elsőként halad át a 
célvonalon. A helyezéseket célfotóval állapítjuk meg 1/1000 sec pontossággal. Kiegészítő 
rendszerként - a körszámláláshoz - chipes rendszert is alkalmazunk. 

Az MKSZ licences utánpótlás versenyzőknek kötelező az MKSZ által meghatározott áttétel 
használata! A zsűri döntése alapján lesz áttétel ellenőrzés a részükre! (Ez lehet a rajt előtt vagy a 
célba érést követően a helyezettek részére, valamint szúrópróba alapján kijelölt versenyzőknek!) 
 

 
 
időmérés: Balaton Team Sz.S.E "Balaton Time Team" (FinisLynx 2000 Célfotóval) 

7. Díjazás:  

Az 1-3. helyezett érem díjazásban részesül. 
 
A leghosszabb távon (110,1 km) az abszolút 1. helyezett elnyeri a Félsziget Kupát, az abszolút 1-6. 
helyezett versenyző különdíjban részesül!  
 
Eredményhirdetés: 
Az utolsó futam győztes idejét követő fél órán belül, kb.: 16:45 h-kor, a célterület mellett. Rossz idő 
esetén 17:00 h után az általános iskola aulájában. 

8. Nevezés:  

Várhatóan március 3-ától az oldalon (bal menüsor) "Nevezés" linkjére kattintva online nevezéssel, a 
kitöltött nevezési lap "elküldésével".  

Előnevezés: 2019. március 17-éig (vasárnap). 
2019. március 18-án és után nem fogadunk el előnevezést!  
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy ez az előnevezési díj befizetésének utolsó napja március 
18-a (hétfő) 16 h.  
Online nevezésre március 17-e után is van lehetőség (2019. márc. 18 - 21-e éjfélig), de a 



nevezés a helyszíni nevezésnek számít és annak díjával megegyező és csak a helyszínen lehet 
kiegyenlíteni készpénzben! 
Ha esetleg március 19-én vagy utána adták fel, fizették be, utalták át az előnevezési díjat és ezt 
igazolni is tudják, akkor is az előnevezési díj és a helyszíni nevezési díj közötti különbözetet ki 
kell fizetni! 

A nevezési díjat - hagyományos módon - postai pénzfeladással (március 14-éig), banki befizetéssel 
vagy átutalással, ill. online bankkártyás fizetéssel a PayPal rendszerén keresztül (március 21-éig - 
csütörtök - 16 h-ig) lehet kiegyenlíteni.  
 
2019-ra érvényes AKESZ regisztrációval rendelkező UP korúak előnevezésnél ~33%, a felnőttek 
~28% kedvezményt kapnak! 
 
Postai  pénzfeladás:   
Balaton Team SZSE 8600 Siófok, Koch R. u. 27/B. 
Postai pénzfeladás esetén, a közlemény rovatba tüntessed fel a bankszámlaszámodat is (a rajtszám 
mellett) azért, hogy ha rajtunk kívül álló okok (pl. időjárás) miatt a verseny nem kerülne megtartásra, a 
nevezési díjat vissza tudjuk utalni! Postai úton nem áll módunkban a nevezési díjat visszatéríteni! 

Postán NE FIZESS be bankszámlaszámra, mert ellenőrizhetetlen a feladó személye és több mint 1 
hónap a pénzösszeg megérkezése! 

Banki befizetés vagy átutalás:   
K&H Bank 10403923-50526570-52851001 
Banki kp. befizetés esetén add meg a bankszámlaszámodat is azért, hogy ha rajtunk kívül álló okok 
(pl. időjárás) miatt a verseny nem kerülne megtartásra, a nevezési díjat vissza tudjuk utalni. Postai 
úton nem áll módunkban a nevezési díjat visszatéríteni! 

Helyszíni nevezés:  
Tihanyi Bencés Iskola - Tihany, 8237 Tihany, Csokonai u. 73.  
Megközelítés: Az iskola főbejárata felől! (az udvaron tornateremet építenek) 

2019. március 24-én 7:30 – 10:00; helyszíni nevezés;  
előnevezettek: regisztráció; rajtszámok, időmérő chipek átvétele  
Helye:Tihanyi Bencés Iskola - Tihany, 8237 Tihany, Csokonai u. 73.  
Megközelítés: Az iskola főbejárata felől! (az udvaron tornateremet építenek) 

7:30  –   9:00 h-ig   WU13, WU15, WU17, WSenior, U13, U15, Senior2 
7:30  –   9:30 h-ig   WU19, WMaster, WElite, U17,  
7:30  – 10:30 h-ig   U19, Elite1, Elite2, Master, Senior1 

 
9. Nevezési díj:  7.000,- Ft/fő 

Kedvezmények: 
- utánpótlás korúak (2000. január 1-jén és után születettek) -35%: 4.500,- Ft 
- Ötpróba regisztráltak -10%: 6.300,- Ft 
- Ötpróbázók, akik más sportágakban (nem kerékpár) legalább 25 pontot szereztek, -20%: 5.600,- 
Ft 

AKESZ regisztrációval* kedvezményes előnevezési díjak (2019. márc.17, 23:59:59 h-ig): 

- *utánpótlás korúak (2001. január 1-jén és után születettek) további -33%: 3.000,- Ft 
- *felnőttek -29%: 5.000,- Ft  

AKESZ regisztrációval helyszíni nevezésnél: 
utánpótlás korúak (2001. január 1-jén és után születettek) -10%: 4.000,- Ft 



Az AKESZ regisztráció érvényessége ellenőrizhető a közzétett listában! 
 
Az AKESZ regisztráció térítésmentes! Itt kezdeményezheted... 

Amennyiben a rajtszám átvételéig nem jelenik meg a 2019-as érvényesített regisztrációd a listában, 
akkor a helyszínen a kedvezményt vissza kell térítened! 

A nevezési díj tartalmazza: 
- indulás jogát,  
- Ötpróbában pontszerzési lehetőséget (A rendezvény korosztályos, ezért csak a korosztálynak megfelelő távhoz 
tartozó pontszámot szerezheted meg!) 
- célfotós, chipes időmérést,  
- orvosi ügyeletet,  
- biztosítást az érvényes MKSZ versenyengedéllyel rendelkezők számára. 

További kedvezmények: 
Mozgáskorlátozottak 50%,     

10. Egyéb: 

- ÁTTÉTEL MEGKÖTÉS 
  Az MKSZ versenyengedéllyel rendelkező U23 alatti korosztályoknak be kell tartania az  
  áttételszabályokat! 
  Az MKSZ az U23-as kategória alatt a következő áttételeket szabta meg:  

 
 
- KÍSÉRÉS: Hivatalos, gépkocsival történő kísérés feltétele a gépkocsi sorszám. Ennek hiányában a 
rendezőség, rendőrség a gépkocsit nem engedi be a leszakadó kerékpárosok mellett a főmezőnyhöz. 
- Kísérő kocsi matrica ára: előnevezéskor nevezésenként 1 db , csapat nevezésnél 5 főnként 1 db 
(2-5 fő; 6-10 fő 1-1 db) térítésmentes, minden további és a helyszíni nevezésnél 1.000,- Ft/szgk. 

- Limit idő nincs, de 17:00 h-tól a rendőri útvonal-biztosítás megszűnik! Kérünk minden a 
versenypályán tartózkodó résztvevőt, hogy a KRESZ szabályait 17:00 h után fokozott mértékben 
tartsák be! 

- Orvosi igazolás: 18 év alatti résztvevőknek 6 hónapnál nem régebbi, érvényes - sportorvosi/orvosi 
igazolással kell rendelkezniük!   A sportorvosi igazolást a regisztrációnál a rendezők kérésre be kell 
mutatni!  Orvosi igazolás nélkül a Félsziget Kupán nem indulhat 18 év alatti résztvevő!  
- A felnőtt amatőr (versenyengedély nélkül induló) résztvevőknek ajánlott, az elit - MKSZ 
versenyengedéllyel rendelkező - versenyzőknek kötelező az orvosi/sportorvosi engedély. 

- A vázszámot/chipet nem kell visszaadni a rendezőknek, kauciót nem kérünk, de környezetvédelmi 
okokból összegyűjtjük a használt vázszámokat/chipeket. Kérjük a célterületen elhelyezett 
gyűjtődobozba bedobni! 
- A rendezvényen minden résztvevő a rendezők által biztosított rajtszámmal indul.  A rajthelyet csak 
rajtszámmal lehet elfoglalni 
- A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat, a versenykiírás és közlekedési szabályok -
KRESZ- betartása mellett.   
- A rendezvényen bukósisak viselése KÖTELEZŐ!  
- A rendezvényen a kormányrátét (könyöklő) használata TILOS!  
- Az esetleges versenybalesetekért és a versenykiírás be nem tartásából bekövetkező, ill. 
egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért és sérülésekért a rendező semmiféle felelősséget 



nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.  
- A rajtszámot a zsebre (a mez hátának függőleges középvonalától 2-2 cm-re /3-4 ujjnyira 
egymástól/) jobbra és balra  kell elhelyezni! Azoknak a versenyzőknek, akiknek a rajtszáma a 
rossz felhelyezés miatt nem látható a célfotón, nem lesz hivatalos eredménye! 
- A rajtszámok letakarása, hajtogatása TILOS! A nem teljes felülettel felhelyezett rajtszámmal induló 
versenyzőket kizárjuk a versenyből! 
- A rendezvényen minden résztvevő köteles a rendező által biztosított reklámanyagot a felszerelésén, 
kerékpáron, ... stb elhelyezni. - Aki ennek nem tesz eleget, először figyelmeztetésben részesül, majd 
további vétség esetén a vétkes résztvevőt/-ket a versenyből kizárják! 

- A rendezvény az MKSZ szabályai és a jelen versenykiírás szerint kerül lebonyolításra.  
- A résztvevő a rajtja előtt 30 perccel a regisztrációnál köteles megjelenni, a papíralapú "résztvevő 
nyilatkozata" lapot köteles aláírni mellyel igazolja, hogy a részvételi feltételeket ismeri, saját maga 
számára azt kötelezőnek tekinti és betartja, ill. társaival is betartatja!  
A regisztráció a rajt előtt a rövidtáv esetén 30 perccel (8:30 h-kor), a hosszútáv esetében 10:00 h-kor 
lezárul! Utána nincs mód nevezés elfogadására! 

- A rendezvény egészségügyi biztosítását a Ergo-Ambulance Kft. végzi. Az orvosi segítséget a 
következő telefonszámon lehet, kell kérni: 06-70/680-7000 (a rajtszámon is szerepel) 
 
Legközelebbi kórház címe: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. (06-88/556-000) 

Felszólalás (régen: Óvás): 
A felszólalást benyújtani kívánó versenyző célba érkezést követően 10 percen belül írásban, 
tanúkat megnevezve, ha van, az esetleges bizonyítékot (fénykép, videó felvétel) csatolva kell 
benyújtani 10.000,- Ft-os felszólalási díj megfizetése ellenében a versenybíróság elnökének.  
Eredményes felszólalás esetén a felszólalási díjat visszatérítjük! 
A versenybíróság a döntést a helyszínen, az utolsó futam végét követő 15 percen belül hozza 
meg. Döntése végleges! 
A rendező munkatársakat az esetleges szabálytalanságokkal, téves adatok miatti hibás 
eredményekkel ne zavarjátok! A rendező feladata az, hogy az adatok az adatbázisba kerülhessenek 
és legyen a rendezvényen versenybíró. Az adatokat Ti személyesen (vagy szülő, edző) írja be az 
adott nevezési felületre. Ennek pontosságáért Ti feleltek. A célba érés után ezen okból történő hibás 
eredményekért a rendező és időmérő cég nem tehető felelőssé, nem követelhető az utólagos 
adatmódosítás. Ezt is csak a versenybíróság rendelheti el, a felszólalási díj befizetése után! 
Téves adat felvitele esetében vagy csapat esetében rossz rajtszámmal és/vagy chippel történő 
versenyzés, - mindenkinél - rossz helyre felrakott vagy fel nem rakott chip esetében az óvási díjat nem 
térítjük vissza, de a versenybíróság döntése alapján módosítjuk az eredményeket!    

- A versenybíróság súlyos vétség esetén, ill. a versenykiírás szabályainak megsértése miatt a 
résztvevőt azonnal kizárhatja a versenyből! 

---------------------------------------------------------------- 

A résztvevő nyilatkozata: 

- A versenyen a saját felelősségemre veszek részt.   
- Egészségesen és fizikailag felkészülten állok rajthoz.   
- Szükség esetén az orvosi vizsgálatba beleegyezem, az orvos utasításait elfogadom.  
- Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen a KRESZ-t köteles vagyok betartani. 
- Ha a fenti okokra, a versenykiírásban szereplő rendelkezések megszegésére visszavezethető vagy 
versenybaleset esetén bármilyen károsodás ér, illetve távolmaradásom esetén a rendezők felé 
követeléssel nem élek.   
- A rendezvényen készülő film és képanyag esetleges reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, 
ezért ellenszolgáltatást nem kérek.   
- Hozzájárulok, hogy a nevezési lapon szereplő adataimat a rendező nyilvántartsa, az MKSZ (Magyar 
Kerékpáros Szövetség), az AKESZ (Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetség), BBU Sportiroda 
(Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Sportrendezvény Szervező Iroda Kft.) részére átadja, az MKSZ 
tagjai között regisztráljon. Az adatokat a rendező, az MKSZ, az AKESZ és a BBU Sportiroda kizárólag 



saját részére használja.  
- A versenykiírás rendelkezéseit - különös tekintettel a 10. pontra - ismerem és betartom!  
Az on-line nevezés "elküldésével", a helyszíni nevezésnél aláírásommal a nyilatkozat tartalmát 
magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el!  
14 év alatti résztvevőnél a helyszínen a szülő vagy edző is köteles aláírni! 

---------------------------------------------------------------- 

A program (pl. időrend) megváltoztatásának jogát a rendező fenn tartja magának! 

Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk! 

 


