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Tisztelt Partnereink, 

 

 

szeretettel meghívjuk Önöket határon átnyúló kerékpáros rendezvényünkre, a 

2019. május 19-én megrendezésre kerülő LETENYE KRITÉRIUM Kerékpáros Napra, 

Letenye Város Önkormányzata és a Teker Sportiroda Kft. közös szervezésében. 

 

 

 

LUDBREG – PRELOG – LETENYE TÚRA 
– kerékpártúra a horvát-magyar határvidéken keresztül – 

 

 

LETENYE KRITÉRIUM VERSENY 
– kerékpárverseny zárt körpályán Letenye város szívében – 

 

 

GIZMO FREESTYLE SHOW 
– extrém kerékpáros show nem csak igazi kerékpárőrülteknek – 

 

 

 

A részletes programot e levélhez csatolva küldöm. 

A szervezőbizottság a programváltozás jogát fenntartja. 

 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

Jankovics Ferenc 

a szervezőbizottság elnöke 

 

Nagykanizsa, 2019. május 3.  
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LUDBREG – PRELOG – LETENYE TÚRA 
– kerékpártúra a horvát-magyar határvidéken keresztül – 

 

Nemzetközi kerékpártúra invitáljuk a résztvevőket, mely a vadregényes Mura menti horvát-

magyar határrégión halad keresztül. 

A túra adatai: 

Idegenvezető: Mike Friderika (+36 30 848 97 86) 

A túra teljes hossza: 40 km 

A túra nehézségi szintje: könnyű 

Rajt: Ludbreg 

Cél: Letenye 

8:00 reggel a magyar résztvevők Letenyén a Szapáry-Andrássy Kastélynál gyülekeznek 

(2019.05.19., vasárnap) 

8:15 indulás busszal Ludbregbe, a kerékpárok szállításáról gondoskodunk 

8:45 érkezés Perlakra, horvát résztvevők csatlakozása, a kerékpárok szállításáról gondoskodunk 

9:15 érkezés Ludbregbe, regisztráció 

10:00 indulás kerékpárral Letenyére túravezető irányításával 

A túra során kísérőautót, csomagszállítást, szervízcsomagot biztosítunk. 

A túra folyamán mobil frissítőpontot biztosítunk. 

2019.03.18.-2019.07.31. között a Letenye-Goričan I. határátkelőhely zárva tart. Emiatt a 

csoport a határ előtt megáll. A résztvevők busz szállítja át a Letenye-Goričan II. autópálya-

határátkelőhelyen, ahol átérve kerékpárral tovább folytatják útjukat Letenyére. 

13:00-13:30 érkezés Letenyére 

13:30-15:00 ebéd 

14:00 részvétel az extrém kerékpáros freestyle show-n 

14:30-18:00 részvétel a Letenye Kritérium kerékpárversenyen, városnézés Letenyén 

18:00 a Letenye Kritérium kerékpárverseny ünnepélyes eredményhirdetése 

18:30 a horvát kerékpárosok visszaszállítása busszal Perlakra és Ludbregbe, a szervezők 

gondoskodnak a kerékpárok szállításáról is 

 

GIZMO FREESTYLE SHOW 
– extrém kerékpáros show nem csak igazi kerékpárőrülteknek – 

 

A szabadstílusú kerékpározás mobil fellegvárát hozzuk el Letenyére. Jelenleg hazánkban 

egyedülálló mobil funbox segítségével szabadstílusú kerékpáros bemutatókkal szórakoztatjuk 

a kíváncsiskodó közönsége. Az ország legügyesebb BMX és MTB bringásai lépnek fel, 

műsoruk alatt folyamatos szakértő kommentár kíséretet biztosítunk.  
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LETENYE KRITÉRIUM VERSENY 
– kerékpárverseny zárt körpályán Letenye város szívében – 

 

1. A verseny célja: A kerékpársport népszerűsítése. Tehetségkutatás, tehetséggondozás. 

 

2. A verseny ideje és helye: 2019. május 19. vasárnap, rajt-cél: Letenye, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 

 

3. A verseny rendezője: Teker Sportiroda Kft. 

 

4. Versenyközpont, rajtszámátvétel, parkolás, öltöző, zuhanyzók: 

 

● Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola, 8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

 

5. A verseny résztvevői: Mindazon versenyzők, akik a versenyfeltételek elfogadásával 

nevezésüket leadják. Online: http://bit.ly/2Vhgxkz 

  

6. Nevezési határidő, módja: Online előregisztráció vagy helyszíni regisztráció. Online:  

 

7. Nevezési díj: NINCS, a részvétel minden korcsoportnak ingyenes + minden indulót vendégül 

látunk az iskolában egy ebédre (12’00-15’00 között van lehetőség az ebédre a rajtszám 

bemutatásával). 

 

8. Verseny jellege: Országúti kritérium verseny, 800 m hosszú, forgalomtól teljesen lezárt 

körpályán. 

 

9. Lebonyolítás menete, korcsoportok, futamok rajtidőpontjai, részhajrák és távok: 

 

● 10:00: U13 és WU13 - 12 kör, 4 hajrá, 9.6 km 

● 10:30: WU15  -  12 kör, 4 hajrá, 9.6 km 

● 11:00: U15  -  24  kör, 6 hajrá, 19.2 km 

● 11:45: U17  -  30 kör, 6 hajrá, 24,0 km 

● 12:30: WU17  -  24  kör, 6 hajrá, 19.2 km 

● 13:00: Eredményhirdetés az U13, WU13, U15, WU15, U17, WU17 korcsoportoknak 

  

https://bit.ly/2Vhgxkz?fbclid=IwAR07JsTZzISJdMLts4pa7_6KsJUXvl808ry8dx7rWY3qpFbnXw0g2aKnWAQ
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● 13:15: U19  -  35 kör, 7 hajrá, 28,0 km 

● 14:00: WU19  - 24  kör, 6 hajrá, 19.2 km 

● 14:40: Női Elit  - 30 kör, 6 hajrá, 24,0 km 

● 15:25: Master 1  - 24  kör, 6 hajrá, 19.2 km 

● 16:00: Master 2  - 24  kör, 6 hajrá, 19.2 km 

● 16:30: Master 3  - 12 kör, 4 hajrá, 9.6 km 

● 17:00 Férfi Elit + férfi U23, 50 kör, 10 hajrá, 40.0 km 

● 18:00:  Eredményhirdetés az U19, WU19, Nőit elit, Master 1, Master 2, Master 3, Férfi 

Elit, Férfi U23 korcsoportoknak 

  

A fenti időpontok tájékoztató jellegűek, ezért a csapatok és a versenyzők kötelesek az 

előzetesen megadott korcsoportonként, rajtidőpontok előtt, legalább másfél órával a helyszínre 

érkezni és a rajtszámaikat átvenni. 

 

10. Helyezések eldöntése: 

 

● A versenyen chipes időmérés lesz minden korcsoportnak. 

● Kritérium szabályok szerint, minden gyorsasági hajrá első négy helyezettje (5-3-2-1) 

pontot kap. Győz az a versenyző, aki a hajrákban a legtöbb pontot gyűjti össze. 

● Pontegyenlőség esetén a több hajrágyőzelem számít. 

● Amennyiben a pontegyenlőség ezután is fennáll, az utolsó hajrá befutási sorrendje dönt. 

● A körelőny minden pontozást felülmúl! 

 

11. A versenypálya: 800 m hosszú zárt körpálya, Letenye: Bajcsy-Zsilinszky utca (rajt/cél) – 

Szent Imre herceg utca – Farkas József utca – Bajcsy-Zsilinszky utca 

  

12. Eredményhirdetés: Lásd a 9-es pontban 

  

13.Díjazás: 

 

● A verseny korcsoportjainak 1–3. helyezettjei érem és serleg díjazásban részesülnek és 

kisebb tárgynyereményeket kapnak. 

● Az elit női, elit férfi és férfi U23-as kategóriák dobogósai 15.000 (1. hely), 10.000 (2. 

hely), 5.000 Ft (3. hely) pénzjutalmat kapnak.  
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14. Versenybíróság: A versenybíróságot a MKSZ Versenybírói Testülete képviseli és jelöli ki. 

 

15. Versennyel kapcsolatos rendelkezések: 

 

● Igazolt versenyzők csak és kizárólag 2019-es (érvényes) licence-el indulhatnak. 

● A pályán csak egy irányban lehet közlekedni! 

● A versenyzők minden esetben kötelesek betartani a versenybíróság és a szervezők 

utasításait. 

● A lekörözött versenyzők kötelesek a pályát elhagyni! 

● Zárt, kemény héjú fejvédő használata minden résztvevő számára kötelező. 

● A rendezők a helyszínen mentőt és orvosi ambulancia sátrat biztosítanak. 

 

 

16. Egyéb rendelkezések: 

 

● A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Az esetleges sérülésekért, károkért a 

rendezők felelősséget nem vállalnak, kártérítésre nem kötelezhetők! 

● A rendezők a verseny időtartamára, orvosi felügyeletet, mentőt biztosítanak! 

● A versenybíróság és a szervezők fenntartják a jogot, hogy alacsony létszámú nevezés 

esetén, korcsoportokat vonjanak össze. 

● Az esetleges balesetekért és a versenykiírás be nem tartásából bekövetkező, ill. 

egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért és sérülésekért a rendező semmiféle 

felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető. 

● A rendezvényen minden résztvevő köteles a rendező által biztosított rajtszámot a 

felszerelésén, kerékpáron, stb. elhelyezni. 

● Az útvonalváltoztatás jogát fenntartjuk! 

● Résztvevő elfogadja, hogy a futam útvonalát ismernie kell. A futam során minden 

esetben a rendezők által kitett útvonal jelző táblákat és felfestéseket kell követnie. 

Amennyiben a felvezető jármű esetlegesen útvonalat téveszt, úgy a rendezőség ezért 

nem hibáztatható és semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. 
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17. A résztvevő nyilatkozata: 

 

● A rendezvényen a saját felelősségemre veszek részt. 

● Egészségesen és fizikailag felkészülten állok rajthoz. 

● Szükség esetén az orvosi vizsgálatba beleegyezem, az orvos utasításait elfogadom. 

● Ha a fenti okokra vagy a versenykiírásban szereplő rendelkezések megszegésére 

visszavezethető vagy versenybaleset esetén bármilyen károsodás ér, illetve 

távolmaradásom esetén a rendezők felé követeléssel nem élek. 

● Hozzájárulok ahhoz, hogy a rendezvényen kép-, hang-, és filmfelvétel készülhessen 

rólam a rendezvény időtartama alatt. 

● A rendezvényen készülő film-, hang- és képanyag a rendezvény felületein, illetve egyéb 

kapcsolódó felületeken történő esetleges reklám célú felhasználásában szerepelhetek, 

ezért ellenszolgáltatást nem kérek. 

 

 

18. Legközelebbi kórház: 

 

● Kanizsai Dorottya Kórház 

● Telefonközpont: 06 93/502-000 

● Fax: 06 93/502-064 

● Kartonozó: 06 93/502-061 

● E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu 

● Internet: www.nkkorhaz.hu 

● 8800 Nagykanizsa Szekeres József út 2-8. 

 

19. Információ: 

 

● Jankovics Ferenc 

● Tel.: +36 30 470 8550 

● E-mail: ferenc.jankovics@gmail.com 

http://www.nkkorhaz.hu/

