
 
 
KEDVES SPORTTÁRSAK, CYCLOCROSS RAJONGÓK! 

 

Alig több mint 2 hét múlva kerül megrendezésre a 2016/2017-es szezon cyclocross Országos 

bajnoksága. Amint azt biztosan Ti is tapasztaltátok, ettől az évtől új vezetés kapta meg azt a feladatot, 

hogy a szakágat nemzetközi szintre hozza mind a versenyek, mind a versenyzők tekintetében, annak 

népszerűségét növelje.  

Kiemelt figyelmet szentelünk a Nemzeti Bajnokságnak, hiszen az rangjában, elismerésében a 

legmagasabb szintet képviseli a hazai versenyek közül. Ebből kifolyólag a Magyar Kupa és cyclocross.hu 

sorozatban használt szabályokat, verseny lebonyolítási folyamatokat néhány ponton meg kellett 

változtatnunk. 

 

A 2016/2017-es szezon Országos Bajnokság kiírását az alábbi pontokban változtatjuk meg: 

 

Változás az időrendben: 

Belekerült a technikai értekezlet, melynek 2 időpontja van. 

1) 10:00 Technikai megbeszélés az U19 ffi; U19 női; ELIT női; M2 ffi; M3ffi kategóriáknak 

2) 13:00 Technikai értekezlet az ELIT ffi; U23 ffi; M1 ffi kategóriáknak 

 

Változás a beszólítás rendjében: 

a) Minden versenyző beszólításra kerül 

b) Minden versenyző a saját kategóriájának korábbi ranglista pontjai alapján kerül beszólításra. A UCI 

pontokkal rendelkező versenyzők az ott szerzett pontjaikkal a mezőny elejére kerülnek. 

c) Minden kategóriának a saját, szalagokkal jelölt rajtterületére kell beszólításra kerülnie 

d) A 10:45-ös rajtban a Master 3 kategória kerül elsőnek beszólításra, majd U17 ffi, U17 női, U15 ffi. A 

hobbi kategóriában nincs beszólítás és az előbb felsorolt kategóriák mögé áll fel. 

e) A 11:30-mas rajtban először U19 ffi, majd ELIT női, U19 női,  majd a M2 kategóriák kerülnek 

beszólításra. 

f) A 12:30-as rajtban először az U13 fiú, majd az U13 lány, U11 fiú, és legvégül az U11 lány kerül 

beszólításra. 

g) A 13:30-as beszólítás sorrendje: ELIT ffi, U23 ffi, majd M1 kategória. 

 

Azok a versenyzők, akik lekésik a beszólítást, a kategóriájuk legvégére állhatnak majd be. 

 

Változás a rajtoltatás menetében: 

Első rajt ideje 10:45 

a) Amelyben elsőként a M3 kategória rajtol. 

b) Ezt az U17 ffi, U17 női, U15 ffi kategória rajtja követi az előző után 1 perccel 

c) A hobbi kategória az első rajtot követően 2 perccel később rajtol. 
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Második rajt ideje 11:30 

a) Elsőként az U19 ffi rajtol 

b) Majd az ELIT női és U19 női kategória rajtol 1 perccel később 

c) Legvégül a M2 kategória rajtól az első rajtot 2 perccel követve 

 

Harmadik rajt ideje 12:30 

Ebben a rajtban nincs változás, azonosan rajtolnak a korábbi versenyekkel 

 

Negyedik rajt ideje 13:30 

a) Elsőként az ELIT ffi és az U23 ffi kategória rajtol 

b) A M1 kategória az első rajtot 1 perccel követi 

 

Licenc és kerékpármegkötés 

a) Minden kategóriában csak azok a versenyzők lesznek az Országos Bajnokságban értékelve, akik 

2017-es licencel rendelkeznek és cyclocross kerékpárral állnak rajthoz. Tehát, a M2 ffi és M3 ffi 

kategóriák versenyzői indulhatnak NEM cyclocross kerékpárral, ám az Országos Bajnokság keretében 

NEM lesznek ekkor értékelve. 

b) Az U19 ffi, U19 női, U23 ffi, ELIT ffi, ELIT női, M1 ffi kategóriákban csak cyclocross kerékpárral lehet 

rajthoz állni.  

 

Összesítés, pontszámítás témakörben: 

a) Az alábbi kategóriák versenyzői a cyclocross.hu kupasorozat pontszámait kapják: 

U11 fiú, U11 lány, U13 fiú, U13 lány, U15 fiú, U17ffi, U17 női, M2 ffi NEM CX kerékpárral, M3 ffi NEM 

CX kerékpárral. 

b) Az alábbi kategóriák versenyzői a Magyar Kupasorozat pontszámainak a (2x) kétszeresét kapják: 

U19 ffi, U19 női, U23 ffi, M1, M2 CX kerékpárral, M3 CX kerékpárral, ELIT ffi és ELIT női  

c) Az adott futamon elindult, de célba nem ért (DNF) versenyzők 1 pontot kapnak. El nem indult (DNS) 

vagy kizárt (DSQ) versenyző 0 pontot kap. Az 51. és az utáni helyezéseknél minden versenyző 1 pontot 

kap. 

 

További információk: 

a) Cyclocross / CX kerékpár: UCI előírás szerint. (pl. max. 50 cm-es kormányszélességel hagyományos 

országúti kormány, 28”-os kerékméret, max. 33 mm-es gumiszélesség.) 

b) Külön szeretnénk kiemelni, hogy 2015. január 1. óta a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által 

kiállított licenc-el rendelkező versenyző nem indulhat. Ezt a kategóriát azon versenyzőknek ajánljuk, 

akik szeretnének megismerkedni ezzel a versenyformával. 

 

EZÚTON IS SZERETNÉK MINDENKINEK KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJSZTENDŐT KÍVÁNNI! 

 

Üdvözlettel, 

Fejes Miklós 

CycloCross szakágvezető 


