DOWNHILL ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2017
2017.07.14-16., Eplény (Bringaréna)

VERSENYKIÍRÁS
VERSENY:

Downhill Országos Bajnokság 2017

RENDEZŐ:

2GP Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft., LiMiT Racing Team

IDŐPONT:

2017. július 14 - 16.

HELYSZÍN:

Eplény, Bringaréna. Veszprém megye

RANG:

Downhill Országos Bajnokság

VERSENY TÉTJE:

A verseny győztesét avatják 2017 Downhill Magyar Bajnokává

PÁLYA:

A döntött kanyarokkal, ugratókkal, technikás szakaszokkal és további
pályaelemekkel tarkított nyomvonal egységes lejtéssel bír, egymást
gyorsan követő változatos részekkel és mindenki számára teljesíthető
nyomokkal. A rendezvényre új szakaszokkal és új pályaelemekkel bővül.
Szintkülönbség: 185m
Hossz: kb 1,5 km

NEVEZÉS:

Online előnevezés: 2017.06.28. 12:00 - 2017.07.12. 23:59
Az esemény honlapján: www.dhracing.hu
Helyszíni nevezés:

NEVEZÉSI DÍJ:

2017.07.14-én 11:00-18:00
2017.07.15-én 09:00-16:00
2017.07.16-án 08:00-08:30

UCI licenszes versenyzőknek előnevezéssel:
UCI licensszel nem rendelkezőknek előnevezéssel:

8.000 Ft
9.000 Ft

UCI licenszes versenyzőknek helyszíni nevezéssel:
10.000 Ft
UCI licensszel nem rendelkezőknek helyszíni nevezéssel: 11.000 Ft
NEVEZÉS TARTALMAZZA: Rajtszám
Felvonó bérlet a rendezvény 3 napjára
Nevezési csomag
DEPÓTERÜLET:

KATEGÓRIÁK:

IDŐTERV:

Az MKSZ-nél bejegyzett egyesületeknek lehetőségük van előzetesen
depo területet foglalni. Csapatnévvel és terület mérettel az
info@limitracing.com email címre várjuk a foglalásokat 2017. július 10ig.
Elite Férfi (-1998) (csak UCI Licensszel rendelkezők)
Női (csak UCI Licensszel rendelkezők)
Junior (1999-2003) (csak UCI Licensszel rendelkezők)
Masters (-1987) (csak UCI Licensszel rendelkezők)
Open
Merev (merevvázas kerékpárosok)
2017. július 14., péntek:
11:00-18:00: Nevezés
12:00-13:00: Gyalogos pályabejárás
13:00-18:00: Szabadedzés (a pályán meg lehet állni)
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2017. július 15., szombat:
09:00-16:00: Nevezés
10:00-13:00: Hivatalos edzés (a pályán meg lehet állni)
13:00-14:00: TOP 30 edzés (világ- és magyar ranglista alapján)
14:00-16:30: Hivatalos edzés (a pályán nem lehet megállni)
17:00: PRO RUN (rajtlista szerint, UCI licence-szel rendelkezők)
2017. július 16., vasárnap:
08:00-08:30: Utolsó nevezési idő
08:30-10:30: Kötelező edzés (legalább 2 kör)
11:00: Időmérő
14:30: DOWNHILL OB DÖNTŐ
Eredményhirdetés az utolsó induló beérkezése után fél órával.
Értékes tárgynyeremények sorsolása közvetlenül az eredményhirdetés
után!
DÍJAZÁS:

300.000 Ft pénzbeli összdíjazás
Elite Férfi:
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:
4. helyezett:
5. helyezett:
Junior:
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:
4. helyezett:
5. helyezett:
Masters:
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:
Női:
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:

60.000
30.000
20.000
15.000
10.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

30.000
20.000
15.000
10.000
5.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

25.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft

További értékes tárgynyeremények (mindegyik kategóriában), valamint a
kategóriák győzteseit serleggel, a dobogósokat éremmel jutalmazzuk.
FELSZÁLLÍTÁS:

Négyüléses sílifttel (Szent-Sólyom)

SZÁLLÁS:

http://dhracing.hu/szallas

ELSŐSEGÉLY, MENTŐ:

Célterületnél, a pályán és a versenyirodánál.

SZABÁLYOK:
1. Az eseményen való részvételhez fontos a megfelelő felkészültség, minden kategóriában
kötelező - már az edzéseken is – a bukósisak és térdvédő viselése, valamint a hibátlan
műszaki állapotú kerékpár. Ajánlott védőfelszerelés: kesztyű, könyök- és gerincvédő. A
szervezők jogosultak arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat kizárják a
versenyből. A megfelelő felszerelések meglétét a verseny folyamán folyamatosan ellenőrizzük.
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2. Győz az a versenyző, aki kategóriájában, a döntőben a legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát.
3. A pálya két oldalról végigszalagozott, mindvégig azon belül kell maradni. Amennyiben
akaratlanul annak elhagyására kényszerül a versenyző, ugyanazon a ponton köteles
visszatérni, az esetlegesen mögötte érkező versenyző figyelembe vételével. Előbbiek
bármelyikének figyelmen kívül hagyása kizárást von maga után.
4. A rendezvény ideje alatt a versenypályán kerékpározni csak az időrendben szereplő
edzéseken, futamokon pályanyitástól pályazárásig lehet. Pályazár alatt a pályán kerékpározni
tilos. Ennek megsértése kizárást von maga után.
5. A pályán a pályabírók megkülönböztetett egyenruhában az előre kijelölt pontokon találhatóak.
Minden pályát használó, valamint versenyző kötelessége hogy a pályabírók pontos helyével
tisztában legyen. A versenyzők a pályabírók utasításait kötelesek betartani. Ezek megsértése
kizárást von maga után.
6. A nevezéskor kapott rajtszámot kötelező megfelelően elhelyezni a kerékpáron, anélkül a
pályán kerékpározni nem lehet, kizárást von maga után. Fontos, hogy a rajtszám jól látható,
könnyen leolvasható legyen, ezért annak felhelyezése a kormányra vagy az első villára
történjen!
7. A rajtszámot megvágni feliraton, logókon, számon nem lehet, csak és kizárólag fehér felületen
engedélyezett. A kivágás maximális területe 9 cm2 lehet. Ennek megszegése büntetést von
maga után.
8. Az online nevezés elküldésével, illetve a nevezési lap leadásával minden résztvevő hozzájárul,
hogy az eseményen készült film-, és képanyagokban valamint azok reklámcélú
felhasználásban szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kér, illetve a résztvevő adatait (email címét) a szervezőség és a támogatók szabadon felhasználhatják marketing célokra.
9. A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára. Szemetelés a
versenyből való kizárást vonja maga után.
10. A helyezést elért versenyzők díjukat kizárólag személyesen, az eredményhirdetésen vehetik
át, utólag a szervezőknek nem áll módjában díjakat kiadni.
11. Elite férfi, Női, Junior és Masters kategóriákban csak UCI licence-szel rendelkezők nevezhetnek
be, indulhatnak el. Nekik biztosítást nem kell kötni, saját felelősségük, hogy a licence-hez
kapcsolódó biztosításra jogosultak és érvényben van.
12. A versenyre csak 14 éven felüliek nevezhetnek be, illetve indulhatnak el. A betöltött 18. év
alattiaknak szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges. Az online nevezés elküldésével,
illetve a nevezési lap leadásával a résztvevő elismeri, hogy a nyilatkozat kötelező jellegét
tudomásul vette, elfogadta. A nyilatkozat letölthető innen.
13. A nevezési díjat a szervezőségnek nem áll módjában visszafizetni, valamint arra semmilyen
esetben sem kötelezhető.
14. Az eseményen minden versenyző csak egy kategóriában vehet részt.
15. Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel összefüggő
bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, a rendező felelősséget
nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
16. A versenyen az MKSZ és az UCI szabályai érvényesek.
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17. Az online nevezés elküldésével, illetve a nevezési lap leadásával minden résztvevő elismeri,
hogy a versenykiírást, valamint a nevezési szabályzatot elolvasta, tudomásul vette, elfogadta,
és a szabályokat betartja.
18. A PRO RUN betétfutamon az érvényes UCI licence-szel rendelkezők vehetnek részt. A
Downhill Országos Bajnokságra a betétfutam napján 14:00-ig a helyszínen beregisztrált
versenyzők kapnak rajtidőt a PRO RUN-ra. Rajtoltatás rajtlista szerint, részidőmérés nélkül.
A szervezőség a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartja.

Mindenkinek kellemes időtöltést és sikeres versenyzést kívánunk!

INFORMÁCIÓ:

http://www.dhracing.hu
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1993310147555453
Gács Péter info@limitracing.com

VERSENY FŐVÉDNÖKE:

Fiskál János, Eplény polgármestere

VERSENYIGAZGATÓ:

Gács Péter

VERSENY FŐBÍRÓJA:
VERSENY BÍRÓI:

Gulyás Mihály
Dr. Cseh Veronika
Bondor Péter
Budapest, 2017.05.05.
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