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XX. „Jubileumi” IPA Tisza-tavi Kerékpáros Verseny 

 

I. Általános tudnivalók 
 

1) A verseny rendezője:   IPA Heves Megyei Szervezete 
  

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

  GPS: Észak 47° 31' 02" – Kelet 20° 34' 26" 
  

3) Időpont:  2016. augusztus 6. napon, 07:45 órától 
  

4) Versenyszámok:  Tókerülő túra 

  Tókerülő verseny 

  Gyorsasági verseny 
  

5) A versenyre nevezhetnek:   IPA tagok 

 

 azon rendészeti szervek munkatársai, 
melyeknek állománya IPA tagsággal 
rendelkezhet (lásd: IPA Magyar Szekció 
Alapszabálya.)   

 
 az előzőekben felsorolt rendészeti szervektől 

nyugállományba vonult munkatársak 

  az előző pontokban felsoroltak hozzátartozói: 

6) Hozzátartozónak tekintjük:  szülő, nagyszülő, dédszülő 

  gyermek, unoka, dédunoka 

  testvér, a testvér házastársa és gyermeke 

  A szülő testvére és annak gyermeke 

 
 A házastárs testvére, annak házastársa és 
gyermeke 

 

II. Kategóriák és korcsoportok 
 

7) A versenyszámokra nevezőket nemüknek megfelelő kategóriába, illetve életkoruk 
alapján, előre meghatározott korcsoportba soroljuk. (lásd: 1. számú táblázat) 
 
8) A versenyzők életkorát a 2016. évben betöltött életévük alapján állapítjuk meg.  
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9) A versenyzők csak a nemüknek megfelelő kategóriában, illetve – a 10) pontban 
meghatározott kivétellel – 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) A gyermek és a serdülő korcsoportba tartozó versenyzők csak a gyorsasági 
versenyszámra nevezhetnek. Külön szülői engedéllyel, a tókerülő verseny junior 
korcsoportjába nevezhetnek azok a versenyzők, akik a 2016. évben betöltik a 14. 
életévüket. Túrára, korhatár nélkül lehetőség van a nevezésre, feltéve, hogy a 14. évnél 
fiatalabb túrázó, nagykorú hozzátartozó kíséretében teljesíti a távot. 
 
11) Díjazás:  a versenyszámok első három helyezettje érem és 

oklevéldíjazásban részesül. A helyezettek és a 
túrázók elismerő oklevélben részesülnek. 

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

kell kifizetni. 
  

13) A versenyzők részére biztosítunk:  1 db pólót 

  1,5 liter szénsavmentes ásványvizet (a rajt előtt) 

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

kifizetni.  
  

15) A családtagok részére biztosítunk:  Ebédet (babgulyás) 
  
 
 

III. A verseny időrendje: 
 

07:45 – 09:20 Helyszíni regisztráció az előzetes nevezések alapján 

09:20– 09:55 Megnyitó, technikai megbeszélés 

10:00 A tókerülő túra tömegrajtja 

10:05 Tókerülő verseny első versenyzőjének indítása 

Kb. 10:30 Gyorsasági verseny tömegrajtja 

12:30 órától Ebéd (célba érkezést követően folyamatosan) 

15:30 Eredményhirdetés 
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IV. A nevezés és a jelentkezés szabályai 
 
A versenyen és a túrán rajthoz állóknak a mellékelt nevezési lap kitöltésével kell nevezni. 
 
A nevezési lapon tüntethetők fel azok a „szurkoló családtagok” is, akik nem állnak rajthoz. 
A „szurkoló családtagokat” nem szükséges név szerint felsorolni, elegendő csak a létszám 
megadása. 
 

A nevezések és a jelentkezések határideje: 2016. július 31. 

 

Kérjük a határidő pontos betartását, mert annak lejártát követően – az 
említett okok miatt – sajnos nem tudunk elfogadni sem nevezést, sem 
pedig jelentkezést! Megértésüket köszönjük. 

 
A kitöltött nevezési lapokat kérjük, hogy a következő elérhetőségek valamelyikén 
szíveskedjenek a rendezőknek megküldeni: 
 

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

E-mail:  ipa.heves@gmail.com 

  Megyerii@heves.police.hu 

  grobi@heves.police.hu 

 
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 
 
 

III. Az egyes versenyszámokra vonatkozó szabályok 
 

III.1. Tókerülő túra  
 

A túra 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 (kb. 50 km) a Tisza-tó gátján halad, míg a közúti szakasz kb. 14 km. Az 
útvonal részletezése: 
 

 Tiszanána-Dinnyéshát – Poroszló között, a gáton 19 km 

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

 Tiszafüred Ady Endre utca, az úttest szélén kijelölt kerékpárúton 500 m  

 Tiszafüred Kastély utca, az úttest szélén kijelölt kerékpárúton 200 m  

 Tiszafüred Kikötő körút, a kiépített kerékpárúton 650 m  

 Tiszafüred Kikötő körút – Abádszalók között, a gáton 21,9 km 

 Abádszalók Laki Kálmán utca, közúton 1,1 km 

 Abádszalók Mikszáth Kálmán utca, közúton 350 m 

 Abádszalók József Attila utca, közúton 850 m 

 Abádszalók – Kisköre között a gáton 5,5 km 

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

 Kisköre – Tiszanána-Dinnyéshát a gáton 3,7 km 
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A túrára jelentkezők 10:00 órakor tömegrajttal indulnak. A túrázók nem versenyeznek, az 
időeredményeket tájékoztató jelleggel mérjük.  
 

III. 2. Tókerülő verseny 
 

A versenyszám távja és útvonala megegyezik a tókerülő túráéval. 
 
A versenyszámot időfutam rendszerben bonyolítjuk le. A versenyzőket 30 
másodpercenként indítjuk. Az első induló 10:05 órakor rajtol. Ha a versenyző lekési a 
rajtot, csak a mezőny legvégén tudjuk elindítani, de az időeredményét úgy fogjuk 
számítani, mintha az eredeti időpontban rajtolt volna. A rajtsorrendet a kisorsolt rajtszámok 
határozzák meg, amelyeket 101-es rajtszámtól sorsolunk ki. A sorsolás úgy történik, hogy 
a regisztráció során a versenyző az összekevert rajtszámok közül „vakon” húz egyet. Az 
időeredményeket másodperc pontossággal mérjük. Azonos időeredmény esetén 
holtversenyt hirdetünk. 
 

III. 3. Gyorsasági verseny 
 

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

A gyorsasági verseny indulóit a versenybírók egyenként, névvel és rajtszámmal szólítják a 
rajthoz, majd a mezőny 10:30 órakor tömegrajttal indul. Ettől abban az esetben lehet 
eltérés, ha a tókerülő verseny mezőnye olyan nagy, hogy ki kell tolni a rajt időpontját. Ezt a 
technikai megbeszélés során közölni fogjuk. A versenyzők időeredményét másodperc 
pontossággal mérjük. Azonos időeredmény esetén holtversenyt hirdetünk. 
 
A versenyszám fordulójánál egy versenybíró ellenőrzi a fordulóhoz érkezett versenyzőket. 
Az eredmény megállapításánál csak azokat a versenyzőket vesszük figyelembe, akik a 
fordulópontig elmentek.  
 
A fordulót bójával fogjuk megjelölni, amelyet tetszés szerinti irányból meg kell kerülni. Ha a 
versenyző a bója előtt fordul meg, 10 másodperces időbüntetést kap. 

 

IV. Kerékpárra vonatkozó szabályok 

 
Versenyszámoktól függetlenül, kizárólag emberi erővel meghajtott kerékpárral lehet 
rajthoz állni. 
 
A tókerülő túrán lehetőség van olyan kerékpár használatára, amelyet egyidejűleg több 
ember is meg tud hajtani (ún. tandem kerékpárok), ez azonban a versenyszámokban nem 
megengedett. 
 
A versenyszámokban nem használható telekerékkel szerelt, illetve speciális időfutam 
kerékpár. 
 

V. Egyéb, fontos információk 
 

Felhívjuk a versenyzőink és a túrázóink figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályok az 
útvonal teljes távján érvényesek, azokat a saját biztonságuk érdekében kérjük, mindenki 
tartsa be! A versenyzők a végleges regisztrációval tudomásul veszik a fentieket. 
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Kérjük továbbá, hogy ügyeljenek a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztására. A 
verseny útvonalán nem tudunk frissítő állomásokat kialakítani, ezért javasoljuk, hogy 
mindenki vigyen magával kellő mennyiségű folyadékot!  
 

Javasoljuk továbbá, hogy valamennyi versenyző és túrázó vigyen magával mobiltelefont. 
Műszaki mentést akkor tudunk biztosítani, ha a rajtszámon feltüntetett telefonszámon a 
versenyző értesíti a rendezőket. 
 

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 verseny idejére támogatónk, Tiszanána Község Önkormányzata lehetővé teszi, hogy a 
résztvevők a szabadvízi strandot térítésmentesen használják. 
 
Valamennyi résztvevőnek jó sportolást, kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk! 

 
a szervező bizottság 

 
Mellékletek: 
 

 Nevezési lap 

 Térképszelvények (gyorsasági verseny útvonala, illetve gáton kívüli útszakaszok)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


