XIII. Kínok Kínja kerékpáros
mezőnyverseny
a 2015 évi Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság V. forduló

A verseny ideje:

2015.05.10 (Vasárnap)

Rajt ideje, helye:

1000 Esztergom, Bazilika

Nevezés:

Előnevezést 2015.05.04.-én (hétfő) éjfélig fogadunk el, melyet a
Átutalás esetén: bankszámla szám Duna Takarék :58600575-11031590
tehetsz meg. A megjegyzés rovatba az indulók nevét, szül.időt számla igényt kérjük
feltüntetni. Egyesületi számla igény esetén csak az egyesület számlájáról tudunk elfogadni
utalást! Ellenkező esetben nem áll módunkban egyesület nevére számlát kiállítani!
Nevezési díj:
előnevezés 2015.05.06-ig leadott nevezést fogadunk el:
helyszíni nevezés: 2015.05.10 8:00-9:45-ig:

hosszú táv
4.500.5.500.-

rövid táv
2.500.3.000.-

Nevezési díj tartalmazza:
 rajt csomag
 díjmentes frissítő állomást, versenyen való indulás jogát, orvosi ügyelet minden távon,
záró autó minden távon
 AKESz regisztrációs kártyát bemutatók 10% kedvezmény
 Előnevezés tartalmazza: verseny logójával ellátott póló (első 200 nevező)
Rajt/Cél /eredményhirdetés: Esztergom, Bazilika
Rendező:

Esztergom Város Önkormányzata

Szervező:

Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület

Verseny távja:

100km / 24 km

Útvonal:
hosszú:
Esztergom- Két-Bükkfa nyereg (Dobogókő) – Csobánka – Pilisvörösvár
– Pilisszentkereszt – Csobánka – Pilisvörösvár – Pilisszentkereszt – Két-Bükkfa
nyereg (Dobogókő)- Esztergom
rövid: Esztergom – Dobogókő (fél távnál fordító)

Információ:
Szűcs György
+36 20/355-98-35
részletes információ és előnevezés: info@kulloszaggatok.hu
www.kulloszaggatok.hu
Korcsoportok, és távok:

rövid
rövid
rövid
hosszú

U13
U15
U17
U19

férfi
(10-12 év)
(13-14 év)
(15-16 év)
(17-18 év)

nő

hosszú

Elit1

(19-29 év)

1986-1996

hosszú
hosszú
hosszú
rövid
rövid

Elit2

(30-39 év)

1976-1985

Master
Senoir1
Senior2
Senior3

(40-49 év)
(50-59 év)
(60-69 év)
(70+ év)

1966-1975
1956-1965
1946-1955
-1945

2003-2005
2001 -2002
1999-2000
1997-1998

rövid

WU15

(10-14 év)

2001-2005

rövid
hosszú

WU17
WU19

(15-16 év)
(17-18 év)

1999-2000
1997-1998

hosszú

WElit

(19-39 év)

1976-1996

hosszú WMaster (40-49 év)

1966-1975

rövid

WSenior

(50 + év)

-1965

Egyéb :
A versenyen bárki elindulhat! Eredményhirdetés minden korcsoport
első 3 beérkezése után 30 perccel. Részletes információ a www.kulloszaggatok.hu oldalon
(folyamatosan frissül)
Díjazás:

Korcsoportok 1-3 helyezettje érem díjazásban részesül.

Figyelem:
A fejvédő használata kötelező!!! Hiánya kizárást
von maga után!
Óvás írásban: 15.000.-!!!; Az utolsó induló beérkezése után 15
percig!
A versenyre való érkezés és az onnan való távozás közben, valamint
a verseny ideje alatt bekövetkezett károkért, balesetekért a
rendezőség felelősséget nem vállal. A versenyen mindenki a saját
felelősségére indul! Kártérítés semmilyen jogcímen nem követelhető. A versenyre az Amatőr Kupa versenyszabályai
vonatkoznak.
Sajtó, és egyéb média szabályzat:
Egyéni felvételeket a Rendezvényen való részvételéről minden résztvevő csak saját, egyéni felhasználásra készíthet, azokat
kereskedelmi, reklám, promóciós és egyéb célokra a Szervező írásos beleegyezése nélkül fel nem használhatja. Tilos bármilyen felvétel,
vagy felvétel másolatának internetes honlapon, nyomtatott sajtóban, televízióban való bemutatása üzleti céllal, a Szervező előzetes
írásbeli engedélye nélkül. A résztvevő a Rendezvényre való nevezéssel átruházza a Rendezvényen való részvételéről készült bármilyen
nemű felvétel rendelkezési és nemzetközi terjesztési és kizárólagos felhasználási jogait a Szervező cégre, így minden a Rendezvény
ideje alatt a Rendezvényről készült kép jogai kizárólagosan a Szervezőt illetik.

A verseny támogatói:

