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XXI. IPA Tisza-tavi Kerékpárverseny 
 

VERSENYKIÍRÁS 

 

I. Általános tudnivalók 
 

1) A verseny rendezője:   IPA MSZ Heves Megyei Szervezete 
  

2) A rajt, a cél és a protokoll helyszíne:  Tiszanána-Dinnyéshát kemping területe 
  

3) Időpont:  2017. augusztus 5. napon, 0745 órától 
  

4) Versenyszámok:  Tókerülő verseny (64 km) 

  Tóparti verseny (21,6 km) 
  

5) A versenyre nevezhetnek:   IPA tagok 

 

 azon rendészeti szervek és oktatási 
intézmények munkatársai, valamint hallgatói, 
melyeknek állománya IPA tagsággal 
rendelkezhet (lásd: IPA MSZ Alapszabálya)   

 
 az előzőekben felsorolt rendészeti szervektől, 

valamint a Határőrségtől nyugállományba 
vonult munkatársak 

  az előző pontokban felsoroltak hozzátartozói: 

  a le- és felmenő hozzátartozók 

 
 a testvér, a testvér házastársa és annak le- 

és felmenői 

  a házastárs testvére, annak le- és felmenői 

 

II. Kategóriák és korcsoportok 
 

6) A versenyszámokra nevezőket a nemüknek megfelelő kategóriába, illetve életkoruk 
alapján korcsoportokba soroljuk. (lásd: 1. számú táblázat) 
 
7) A versenyzők életkorát a 2017. évben betöltött életévük alapján állapítjuk meg.  
 
8) 14 éves korig a versenyzők csak a tóparti versenyre (21,6 km) nevezhetnek. 
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9) A versenyzők a nemüknek megfelelő kategóriában, és csak a saját korcsoportjukban 
indulhatnak. 
 

1. számú táblázat 

Korcsoportok besorolása 
 

Korcsoport sorszáma Korcsoport megnevezése Életkori besorolás 

I. Gyermek 10 éves korig 

II. Serdülő 11-14 

III. Junior 15-18 

IV. Fiatal felnőtt 19-25 

V. Felnőtt I. 26-35 

VI. Felnőtt II. 36-45 

VII. Szenior I. 46-55 

VIII. Szenior II. 56 felett 

 
 
10) Díjazás:  a versenyszámok első három helyezettje serleg- 

és oklevéldíjazásban részesül. A további 
helyezettek emléklapban részesülnek. Az 
életkortól függetlenül legjobb eredményt elérő 
versenyzők, mindkét versenyszámban, 
különdíjban részesülnek (abszolút bajnoki cím). 

  
11) A versenyzők nevezési díja:  2.000 Ft/fő, amelyet a helyszíni regisztráció 

során kell kifizetni. 
  
12) A versenyzők részére 
biztosítunk:  1 db emléktárgyat 

  1,5 liter ásványvizet a rajt előtt 

  Frissítési lehetőséget 

  Ebédet (babgulyás) 
  
13) A családtagok jelentkezési díja:  500 Ft, amelyet a helyszíni regisztráció során 

kell kifizetni.  
  
14) A családtagok részére 
biztosítunk:  Ebédet (babgulyás) 
 

 

III. A verseny időrendje: 
 

0745 – 0920 Helyszíni regisztráció az előzetes nevezések alapján 

0920 – 0950 Megnyitó, technikai megbeszélés 

1000 A tókerülő verseny tömegrajtja 

1015 A tóparti verseny tömegrajtja 

1200 órától Ebéd (célba érkezést követően folyamatosan) 

1500 Eredményhirdetés 
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IV. A nevezés és a jelentkezés szabályai 
 
15) A versenyen rajthoz állóknak a nevezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. 
 
16) A versenynapra jelentkezhetnek olyan „szurkoló családtagok” is, akik nem állnak rajthoz, 
hanem pihenés céljából érkeznek. 
 
17) A nevezési lapon kell feltüntetni a „szurkoló családtagokat” is, akiket nem szükséges 
név szerint felsorolni, elegendő a létszám megadása. Amennyiben egy családból több 
versenyző is nevez, a „szurkoló családtagokat” csak egy nevezési lapon kérjük feltüntetni. 
 

18) A nevezés határideje: 2017. július 30. 

 

Kérjük a határidő pontos betartását, mert annak lejártát követően sajnos 
nem tudunk elfogadni nevezést! Megértésüket köszönjük. 

 
19) A kitöltött nevezési lapokat a következő elérhetőségek valamelyikén szíveskedjenek a 
rendezőknek megküldeni: 
 

Postai cím:  IPA Heves Megyei Szervezete 3360 Heves, Pf. 26. 

E-mail:  ipa.heves@gmail.com 
 
20) A nevezéssel kapcsolatban a fenti e-mail címen, illetve a következő telefonszámokon 
tudunk segítséget nyújtani: 
 

Gottschalk Róbert:  +36 70-609-2095 

Megyeri István:  +36 70-945-9021 
 

 

V. Az egyes versenyszámokra vonatkozó szabályok 
 

V.1. Tókerülő verseny  
 

21) A verseny távja: 64 km, amelynek során az indulók a Tisza-tó mintegy 
háromnegyedét kerülik meg. Útvonal: Tiszanána-Dinnyéshát – Sarud-Eurocamping – 
Poroszló – 33. számú főút – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre – Tiszanána-Dinnyéshát. A 
verseny útvonala túlnyomó részt (50 km) a Tisza-tó gátján lévő kerékpárúton halad, míg a 
közúti szakasz 14 km. Az útvonal részletezése: 
 

 Tiszanána-Dinnyéshát – Poroszló között, a kerékpárúton 19 km 

 Poroszló és Tiszafüred-körforgalom (MOL kút) között, a 33. számú főúton 7,3 km 

 Tiszafüred belterületén Ady Endre utca, Kastély utca, Kikötő utca útvonalon, az úttest 
szélén kijelölt kerékpárúton 1,4 km  

 Tiszafüred belterületén Kikötő körút, a kiépített kerékpárúton 650 m  

 Tiszafüred – Abádszalók között, a kerékpárúton 21,9 km 

 Abádszalók belterületén Laki Kálmán utca, Mikszáth Kálmán utca és József Attila utca 
útvonalon, közúton 2,3 km 

 Abádszalók – Kisköre között a kerékpárúton 5,5 km 

 Kisköre belterületén (közúti híd, Tisza II. lakótelep, Platán sor) 3,2 km  

 Kisköre – Tiszanána-Dinnyéshát a kerékpárúton 3,7 km 
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22) A kerékpárút több pontján, Tiszafüred és Abádszalók között ún. szűkítők vannak 
elhelyezve, a gépjármű forgalom csökkentése érdekében. Ezeken a pontokon kérjük, hogy 
a versenyzők fokozott óvatossággal hajtsanak keresztül! 
 
23) A versenyzők 1000 órakor tömegrajttal indulnak. Amennyiben a versenyző lekési a 
rajtját, az időeredményét úgy számítjuk, mintha pontos időben rajtolt volna el. 
 
24) A verseny szintideje 4 óra. A szintidőn kívül célba érkezők időeredményét nem mérjük 
tovább, az eredmény listán „4+ óra” bejegyzés fog szerepelni. 
 
25) A verseny útvonalán, két helyen biztosítunk frissítési lehetőséget: Tiszafüreden és 
Abádszalókon egyaránt azon a ponton, ahol az útvonal a közúti szakaszt követően 
visszatér a gáton lévő kerékpárútra. Mindkét ponton 0,5 liter kristályvíz vételezésére lesz 
lehetőség. 
 
26) A cél előtt 1 kilométerrel figyelmeztető táblát helyezünk ki az útvonal mellé, a menetirány 
szerinti jobb oldalon. 
 
27) Az egy bolyban érkező versenyzők esetében azonos időeredményt állapítunk meg. 
Szükség esetén a helyezések pontos megállapítása érdekében videófelvételt készítünk. 
Amennyiben a felvétel alapján sem dönthető el a sorrend, holtversenyt hirdetünk.  
 

V. 2. Tóparti verseny 
 

28) A versenyszám távja: 21,6 km. Útvonal: Tiszanána-Dinnyéshát – Sarud-Eurocamping 
– további 1 km a gáton – forduló – Sarud-Eurocamping – Tiszanána-Dinnyéshát. A verseny 
mindvégig a gáton lévő kerékpárúton halad. 
 

29) A tóparti verseny mezőnye 1015 órakor tömegrajttal indul. Amennyiben a versenyző 
lekési a rajtját, az időeredményét úgy számítjuk, mintha pontos időben rajtolt volna el. 
 
30) A verseny szintideje 2 óra. A szintidőn kívül célba érkezők időeredményét nem mérjük 
tovább, az eredmény listán „2+ óra” bejegyzés fog szerepelni. 
  
31) A versenyszám fordulójánál kettő fő versenybíró lesz, akik ellenőrzik a fordulóhoz 
érkezett versenyzőket. Az eredmény megállapításánál csak azokat a versenyzőket 
vesszük figyelembe, akik a fordulópontig elmentek.  
 
32) A fordulót az úttest két szélére, egymással szemben kihelyezett bójákkal fogjuk jelölni. 
A bójákat összekötő képzeletbeli vonalon a kerékpár mindkét kerekével át kell haladni, ez 
után lehet megfordulni. Ha a versenyző a bóják előtt fordul meg, 10 másodperces 
időbüntetést kap. 

 
33) A cél előtt 1 kilométerrel figyelmeztető táblát helyezünk ki az útvonal mellé, a menetirány 
szerinti jobb oldalon. 
 
34) Az egy bolyban érkező versenyzők esetében azonos időeredményt állapítunk meg. 
Szükség esetén a helyezések pontos megállapítása érdekében videófelvételt készítünk. 
Amennyiben a felvétel alapján sem dönthető el a sorrend, holtversenyt hirdetünk.  

 

VI. Kerékpárra vonatkozó szabályok 

 
33) A versenyen kizárólag egy ember által meghajtott kerékpárral lehet rajthoz állni.  
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VII. Egyéb, fontos információk 
 

34) Felhívjuk a versenyzőink figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályok az útvonal 
teljes távján (ideértve a kerékpárutakat is) érvényesek, azokat a saját biztonságuk 
érdekében kérjük, mindenki tartsa be! A versenyzők a végleges regisztrációval 
tudomásul veszik a fentieket. 
 
35) Kérjük továbbá, hogy ügyeljenek a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztására! 
 

36) Javasoljuk, hogy valamennyi versenyző vigyen magával mobiltelefont. Műszaki 
mentést akkor tudunk biztosítani, ha a rajtszámon feltüntetett telefonszámon a versenyző 
értesíti a rendezőket. 
 
37) A Szervezőbizottság fenntartja a jogot, hogy szükség esetén módosítsa a 
versenykiírást, amely azonban (különösen indokolt eset kivételével) nem érintheti a 
verseny távját. A módosításokról lehetőség szerint előzetesen elektronikus üzenetben, de 
legkésőbb a verseny előtti technikai megbeszélésen tájékoztatja az indulókat. 
 
38) A verseny idejére támogatónk, Tiszanána Község Önkormányzata lehetővé teszi, hogy 
a résztvevők a szabadvízi strandot térítésmentesen használják. 
 

Szálláslehetőségek:  Kisköre, Ezüst Horgony Hotel (kb. 4 km a verseny helyszínétől) 

  Tiszanána-Dinnyéshát Kemping (a szabad strand területén) 

  Tiszafüredi szálláslehetőségek (kb. 33 km) 

 
 Tiszanánán és több környékbeli településen (Kisköre, Sarud, 

Poroszló) van lehetőség falusi turizmus igénybevételére (20 km-en 
belül) 

 

A szervezők ez úton is köszönetet mondanak Tiszanána Község 

Önkormányzatának, a verseny megrendezéséhez nyújtott segítségért és 

támogatásért! 

 
Valamennyi résztvevőnek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk! 

 
Szervezőbizottság 

 
Mellékletek: 
 

 Nevezési lap 

 Térképszelvények (tóparti verseny útvonala, illetve a gáton kívüli útszakaszok)  
 

  
 


