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A HÁROMSZÉK-KUPA AMATŐR VERSENY SZABÁLYZATA, 2011. augusztus 14. 

1. A RENDEZVÉNY CÉLJA: A kerékpározás népszerűsítése és minél több fiatal és amatőr sportoló 
bevonása egy minden korosztály számára nyitott, szervezett versenybe. 

2. HELYE ÉS IDŐPONTJA: A versenyre 2011 augusztus 14-én, 10 és 14 óra között kerül sor 
Sepsiszentgyörgy központjában. 

3. SZERVEZŐ BIZOTTSÁG: A rendezvény szervezői a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság, 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Csíki Sport Egyesület 
és a csíkszeredai INTERSPORT Sport Klub. A Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság címe: 
Hősök útja 7., Csíkszereda, irányítószám: 530 132, Hargita megye. A verseny Román Kerékpár és 
Triatlon Szövetség, valamint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabályai szerint zajlik. 

4. SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMAI: 0266-371672, 0267-311243 (Sepsiszentgyörgy 
Polgármesteri Hivatala) Mobiltelefonszámok: 0744-387.454, 0722-457.553, 0744-396.804, E-mail: 
office@dsjhr.ro. 

5. A VERSENY SZAKASZAI:  
Rajt a Kriza János utcából - Kórház utca, Gábor Áron utca - Váradi  József utca - Kossuth Lajos 
utca - Szabadság utca - Gróf Mikó Imre utca - Jozef Bem utca - Bánki Donát utca - cél a Kriza 
János utcában. 

 

6. RÉSZVÉTEI FELTÉTELEK: A Háromszék-kupa amatőr versenyre beiratkozhatnak előzetesen 
vagy a verseny napján amatőr sportolók, mind lányok, mind fiúk, illetve háromtagú női és férfi 
csapatok. Kapcsolatszemélyek:  
 - TÖRÖK ATTILA    - tel. 0740-384298 
 - LÁSZLÓFY BOTOND         - tel. 0744-607940;  
 - ÁBRAHÁM ELŐD LAJOS    - tel. 0742-046677; 
 - CZIMBALMOS KOZMA CSABA  - tel. 0723-533536; 
 - BOKOR TÓTH ZOLTÁN   - tel. 0744-521112. 

7. SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK: Szervező bizottság biztosít: 
- Bírói tiszteletdíjat a verseny bírói számára; 
- érmeket az első három helyezett számára a mindkét szakaszon, valamint három kupát az első 
három helyezett számára az összesített ranglistán; 
 
8. CSOPORTOK: 
A versenyen a következő csoportokban indulnak a versenyzők: 

- U14 és O50, két 2,4 km-es kört tesznek meg, összesen 4,8 km-t, rangsorolás az érkezés 
sorrendjében 

- U18 és O40, hat 2,4 km-es kört tesznek meg, összesen 14,4 km-t, rangsorolás az érkezés 
sorrendjében 

- OPEN (18-40 év között), tizenkét 2,4 km-es kört tesznek meg, összesen 28,8 km-t, rangsorolás 
az érkezés sorrendjében 
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- OPEN csapatok (4+1 fő, 18-40 év között, a csoportból a három legjobb eredményt veszik 
figyelembe), tizenkét 2,4 km-es kört tesznek meg, összesen 28,8 km-t, rangsorolás az érkezés 
sorrendjében 

9. Díjak: A szervező bizottság a verseny győzteseit érmekkel, kupákkal és oklevelekkel díjazza 
(minden szakasz, valamint az összesített ranglista I., II. és III. helyezettje F+N):  

10. A KERÉKPÁROZÓK KÖTELEZETTSÉGEI: 
Kerékpárosok legalább 30 perccel a szakasz indítása előtt beiratkoznak a versenybe. 
· Minden versenyző sportszerű magatartást tanúsít a verseny alatt. 
· A sportolók a szervezők által biztosított rajtszámokat fogják viselni, saját kezdeményezésből nem 
változtathatnak ezek méretén és nem takarhatják el ezeket;  
· A sportolók az úttesten haladnak betartva a hatályban lévő közlekedési szabályokat, és nem 
akadályozzák a hivatalos gépkocsikat. 
• Minden résztvevő sportoló kötelezően kemény anyagból készült bukósisakot visel; 
· Az első három versenyző, akik átlépik a szakasz célvonalát, részt vesz az ünnepélyes díjátadó 
ünnepségen, amennyiben nem jelenik meg elveszti díját; 
· A versenyt feladó versenyzők kötelesek erről tájékoztatni a bírói testület tagjait. 

11. A SPORTOLÓK JOGAI: 
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabályzata értelmében a sportolóknak jogukban áll: 
• kerékpárt és sport felszerelést cserélni; 
° egymás között cserélhetnek enni- és innivalót; 

12. KORLÁTOZÁSOK: 
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabályzata értelmében a sportolókra a következő korlátozások 
érvényesek: 
· Tilos húzni vagy tolni a versenyzőt; 
· Tilos kihasználni a gépjárművek elhelyezkedését; 
· Tilos húzni vagy tolni más versenyzőket; 
· Tilos más versenyzők tevékenységét akadályozni, és ezzel befolyásolni a zökkenőmentes 
versenyzést; 
· Tilos a rajt közvetlen közelében melegíteni; 
· Tilos a szervezők által kijelölt melegítési övezet határait átlépni. 

13. CÉL: 
A célvonal a Kriza János utcában van, egyéb jelzés nincs a pályán. 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Szervező bizottság fenntartja a jogot, hogy a jelen 
versenyszabályzatot módosítsa, tökéletesítse, eme módosításokat időben az érdeklődők tudomására 
hozza. 

15. DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG: Minden szakasz befejeztével sor kerül a nyertesek díjazása, a sportolók 
jelenléte kötelező, a versenyzők kötelesek megjelenni.  
          

 

 

 

        A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 


