
VERSENYKIÍRÁS 

7. FEHÉRKŐ-LÁPA HILLCLIMB 2016. 
HEGYIKERÉKPÁROS EGYÉNI IDŐFUTAM ÉS 
TEREPFUTÓ VERSENY 

A verseny nyílt, minden igazolt és amatőr versenyző számára. 

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE: 

2016. szeptember 10. szombat. 10:45 órától 

Rajt: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 81. 

Cél: Kis-dél tető Kilátó, Bükkszentkereszt 

Versenyközpont: Lapka Sportpálya Bükkszentkereszt, Jókai u. 74. 

A RAJT IDŐPONTJA: 

Terepfutás: 10.45-kor, 

Hegyikerékpár: 11.00 órától. 

RAJTSZÁM ÁTVÉTEL: 

9:00-10:30 között a rajt helyszínén. 

Csomagok felszállítására idén is lesz lehetőség. Tervezett időpontok: 10:30-kor, a terepfutók 
rajtja előtt, valamint az utolsó kerékpáros versenyző indulását követően. A táskákban hagyott 
értéktárgyakért a rendező nem vállal felelősséget! 

NEVEZÉS: 

ELŐNEVEZÉS: 

Az előnevezés szeptember 5-én lezárult. 

NEVEZÉS A HELYSZÍNEN: 

Helyszíni nevezésre a verseny napján, a rajt helyszínén van lehetőség 8:00 – 9:00 között. 

Nevezési díj befizetése a helyszínen: 



Az előnevezés lezárultával – a szervezési munkálatok miatt – ezen a héten már nem fogadunk 
utalásokat, valamint befizetéseket. Azok a versenyzők, akik előneveztek de az előnevezés 
lezárultával sem utalták/fizették be a nevezési díjat, a verseny napján 10:30-ig befizethetik a 
rajt helyszínén. 

Terepfutás: 4000 Ft 

Kerékpár: 4000 Ft 

2 próba (Terepfutás+Hegyikerékpár): 4000 Ft 

A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza: 

• 7. FLHC hivatalos póló (2016. augusztus 1-től augusztus 15. éjfélig befizetett 
előnevezők részére) 

• Chip-es időmérés (Balaton Time Team) 
• 1 tál meleg étel (Borostyán Étterem és Panzió) 
• Öltöző, zuhanyzó használata 
• Ingyenes parkolási lehetőség 
• A versenyzőkről készült képek ingyenes letöltése 

A nevezési díj nem tartalmaz felelősség- és baleset biztosítást! 

A VERSENY SZABÁLYAI: 

Terepfutás 

• Hegyi terepfutóverseny tömegrajttal. A győztes az, aki a rajttól a célig a kijelölt 
útvonalon a legrövidebb időn belül ér fel. 

• A versenyző mindig köteles sportszerűen viselkedni, és az őt utolérő gyorsabb 
versenyzőt akadályozás nélkül elengedni. 

• A versenyzőknek mindenkor szem előtt kell tartaniuk a természet védelmét, és 
biztosítaniuk kell tisztaságának megőrzését. 

• Külső segítség igénybevétele, a kijelölt útvonalról történő letérés, kizárást von maga 
után. 

Hegyikerékpár 

• A verseny egyéni, percenkénti indítású hegyi terep időfutam. A győztes az, aki a 
rajttól a célig a kijelölt útvonalon a legrövidebb időn belül ér fel. 

• Csak emberi erővel hajtott két egyenlő (maximum 29 colos) kerékátmérőjű, kerékkel 
ellátott eszközzel lehet elindulni. Szigorúan tilos bármilyen mágneses, 
elektromechanikus vagy elektronikus eszköz használata (kivéve a láncot a 
fogaskerekeken mozgató elektromos váltót), melynek célja a kerékpár sebességének 
növelése vagy haladásának könnyítése. 

• A versenyző mindig köteles sportszerűen viselkedni, és az őt utolérő gyorsabb 
versenyzőt akadályozás nélkül elengedni. 

• A versenyzőknek mindenkor szem előtt kell tartaniuk a természet védelmét, és 
biztosítaniuk kell tisztaságának megőrzését. 



• Külső segítség igénybevétele, a kijelölt útvonalról történő letérés, kizárást von maga 
után. 

• Fejvédő használata kötelező! 

2 próba (Terepfutás+Hegyikerékpár) 

• Azok, akik a verseny “2 próba” számában neveznek, a terepfutás- és a hegyikerékpár 
számban is indulnak, ezért részükre a Terepfutás és a Hegyikerékpár szabályai 
egyaránt vonatkoznak. 

• A versenyzők mindkét kategóriában, saját korcsoportjuknak megfelelően külön-külön 
is értékelésre kerülnek. (Azaz, ha valaki Férfi Master korcsoportban indul, akkor a 
futás és a hegyikerékpár esetében is a Férfi Master mezőnyben kerül értékelésre.) A 2 
próbán induló versenyzők rangsorolása: a futás- és a hegyikerékpár időeredményüket 
összeadjuk, és azt rangsoroljuk. 

• Lebonyolítás: A “2 próba” számban nevezettek a terepfutókkal együtt rajtolnak. A 
célba érkezésüket követően a hegyikerékpár rajtjához a versenybizottság által külön 
biztosított egyedi időpontban kell megjelenniük ismét a Rajtban, mely az előnevezési 
időszak lezárultával kerül meghatározásra és publikálásra. 

A verseny nem zárt pályán zajlik, ezért a versenyzőkre a KRESZ szabályai vonatkoznak. A 
verseny szervezői az útvonal forgalmi szempontból kritikus szakaszain részleges útvonal 
biztosítással irányítják a forgalmat. A pályairányítók, rendezők utasításait be kell tartani! A 

kijelölt útvonalat mindenki saját felelősségére használja, annak tudatában, hogy a 

versenyen elsősegélynyújtó szolgálat nem működik; ezt a versenyző a rajtszám átvételével 
elismeri. A verseny közben a versenyzőket ért károkért a szervező, a rendező és az Északerdő 
Zrt. nem vonható felelősségre. 

A résztvevők hozzájárulnak, hogy a versenyen készült hang- és képanyagon szerepeljenek, 
azért ellenszolgáltatást nem kérnek. 

DÍJAZÁS, EREDMÉNYHIRDETÉS 

Minden megtartott korcsoport valamint a “2 próba” kategória első három helyezettje érmet és 
a támogatók által összeállított ajándékcsomagot kap. 

KORCSOPORTOK 

Terepfutás / FLHC Piros útvonal: 

U13 lány: 9-12 éves (2007 – 2004) 
U13 fiú: 9-12 éves (2007 – 2004) 
U17 lány: 13-16 éves (2003 – 2000) 
U17 fiú: 13-16 éves (2003 – 2000) 
U23 nő: 17 – 22 éves (1999 – 1994) 
U23 férfi: 17 – 22 éves (1999 – 1994) 
Felnőtt nő (Elite): 23 – 29 éves (1993 – 1987) 
Felnőtt férfi (Elite): 23 – 29 éves (1993 – 1987) 
Master nő: 30 – 39 éves (1986 – 1977) 
Master férfi: 30 – 39 éves (1986 – 1977) 



Master II nő: 40 – 49 éves (1976 – 1967) 
Master II. férfi: 40 – 49 éves (1976 – 1967) 
Master III. férfi: 50 éves kortól (1966 – 1957) 

Bővített korcsoport! 

Master III. nő 50 éves kortól (1966 – 1957) 
Master IV. férfi (1956 és előtte születettek) 
Master IV nő (1956 és előtte születettek) 

Amennyiben az U13 és az U17 korosztályú versenyzők nem rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel, az indulás feltétele a kitöltött Szülői 
Nyilatkozat. 

2 próba 

Férfi (nyílt) 

Nő (nyílt) 

  

A szervezők a nevezések függvényében fenntartják a jogot a korcsoportok módosítására (min. 
5 fő/ korcsoport)! 

RENDEZŐ: 

Herman Ottó Tudományos Egyesület 
3530 Miskolc, Király u. 12. 
Adószám: 18445671-1-05 
K&H Bank 10400690-06901985 

KAPCSOLAT: 

Kalotai Norbert 
főszervező 

www.feherkolapahillclimb.hu 
feherkolapahillclimb@gmail.com 
www.facebook.com/feherko.hillclimb 

 


