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IX. Kelly's Bakonyerdő Maraton - Általános versenykiírás

Verseny neve: Kelly's Bakonyerdő Maraton
Verseny időpontja: 2019. május 18. szombat
Verseny helyszíne: Bakonybél, Sportpálya
Rendező: George KSE
Rendező székhelye: 9022 Győr Szent István út 39.

A versenyen chipes időmérést alkalmazunk, kauciót nem kérünk, de a chipeket a verseny végén vissza kell adni. Aki nem
adja le a chipet, 5000 Ft-ot köteles megfizetni, a chip ellenértékeként (melyről a chip átvételekor írásban nyilatkozik).
Részvételi díjak:
2018.12.31-ig Rövid táv: 5.000 Ft
Közép táv: 5.000 Ft
Hosszú táv: 5.000 Ft
2019.01.01-03.01. Rövid táv: 5.500 Ft
Közép táv: 6.000 Ft
Hosszú táv: 6.500 Ft
2019.03.02-04.14. Rövid táv: 7.000 Ft
Közép táv: 7.000 Ft
Hosszú táv: 7.000 Ft
2019.04.15-05.10. Rövid táv: 8.000 Ft
Közép táv: 8.000 Ft
Hosszú táv: 8.000 Ft
Helyszíni nevezés 10.000 Ft
2019.05.17. péntek 15:00-18:00
2019.05.18. szombat 07:00-10:00

Pontszerző kategóriák: OB kategóriák esetében az online előnevezés kötelező!
Felnőtt férfi (elit)
Felnőtt nő (elit)
Master 1 férfi
Master 1 nő
Master 2 férfi
Master 2 nő
Master 3 férfi
U19 férfi
U19 nő
U17
U15
Gyermek

1990-2000 (19-29 évesek)
1990-2000 (19-29 évesek)
1980- (30 évesek és felettiek)
1980- (30 évesek és felettiek)
1970-79 (40 és 49 év)
1970-79 (40 és 49 év)
-1969 (50 és felettiek)
2001-2002 (17-18 évesek)
2001-2002 (17-18 évesek)
2003-2004 (15-16 évesek)
2005-2006 (13-14 évesek)
2007- (12 és fiatalabb)

Versenytávok:
Hosszú táv rajt: 10:00
18 év feletti nevezők, csak férfiak (FELNŐTT, MASTER1, MASTER2, MASTER3)
Közép táv rajt: 10:15
16 év feletti nevezők (U19, FELNŐTT, MASTER1, MASTER2, MASTER3)
Rövid táv rajt: 10:30
U13 és fiatalabbak csak szülői kisérettel (U15, U17, U19, FELNŐTT, MASTER1, MASTER2,
MASTER3)
Díjazás: A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség határozata alapján.

Versenyszabályzat:
- A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - a versenyző társakkal
szemben - nem sportszerű magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.
- A pálya útvonalán ellenörző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a versenybírók
ellenőrizhetik a versenyzők elhaladását.
- Kísérő autó alkalmazása kizárólag csak a szervezők részére megengedett.
- A veseny pálya egész útvonalán a fejvédő használata kötelező.
- A verseny útvonalán és annak összes helyszínén a szemetelés tilos, mely alól a frissitő eleje
és végét jelzo táblák közötti szakasz kivétel, de ezeken a helyszíneken is kérjük a
szemétgyüjtő edények használatát. A szemetelésen tetten ért versenyzőt az egész
versenysorozatból kizárjuk.
- Étel és ital a versenyzők számára csak az előre meghatározott frissítő állomásokon
engedélyezett.
- A versenyzők magukhoz vehetnek alkatrészeket elvitelre, hogy a helyszínen el tudják
hárítani az esetleges műszaki akadályokat.
- A versenyzőknek a javításokat vagy cseréket maguknak, vagy csapattársuk segítségével kell
elvégezniük, illetve igénybe vehetik a frissítő/technikai zónában tartózkodó saját vagy
semleges segítőket.
- A műszaki segítség nem mehet túl a versenyző számára szükséges szerszámok (pl.
láncszerszámok, kulcsok stb.), illetve a cserealkatrészek (tömlő, gumiköpeny, lánc, bowden
stb.) átadásán.
- A külső segítséget igénybe vevő versenyző kizárásra kerül.
- A jelentkezési lap kitöltésével elismeri, hogy fizikailag jó állapotban van, a versenyre
edzésekkel készült, a fenti okokra visszavezethető bármilyen károsodás illetve balesetekért,

anyagi kárért a rendező feleloséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
- A versenyző elfogadja, hogy a versenyről készült film-, és képanyagokon valamint azok
reklámcélú felhasználásában szerepelhet és ezért ellenszolgáltatást nem kér.
- Tudomásul veszi, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny teljes (a
rendezők által kijelölt) távját, rajtszámát nem a kerékpár kormányára szereli, összehajtja,
eltakarja.
- A nevezési lap pontatlan kitöltésébol adódó problémákért a George KSE nem vállal
felelőséget.
Értékelés: Az egyes futamokon a célvonalon áthaladó első férfi és női versenyző tekintendő győztesnek
a megfelelő kategóriákban. További helyezések érkezési sorrendben.
Eredménylista: Minden korosztály első beérkezojétől számított 90 percen belül a helyszínen, ami 15
percenként kerül kifüggesztésre. A teljes lista a versenyt követő nap 14.00 órától a
www.pannonmaraton.hu oldalon.
Óvás: A eredmények kifüggesztése után 30 percen belül írásban , 10.000.,Ft befizetésével a
versenybírósághoz nyújtható be. Az óvásokat az MMTBSZSZ által delegált versenybírók
bírálják el, melynek döntése végleges.
Amennyiben az óvás jogosnak bizonyul a 10.000.,Ft óvási díj természetesen visszajár.
Eredményhírdetés: A verseny napján 15 órakor [Óvás esetén 16 órakor]
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