Tour de Ring – 2018
VelenceBike Ring24
A rendezvény neve: VelenceBike Ring24
A rendezvény típusa: 24 órás országúti Egyéni- és Csapatverseny
Táv: 24 óra
A rendezvény ideje: 2018. július 14-15. szombat-vasárnap
Versenyközpont / Regisztráció helye: Hungaroring Paddock
A RAJT helye: Hungaroring F1 pálya rajt
RAJT: 14:00
A rendezvény résztvevői:
Azok a női és férfi résztvevők, akik 2018. július 14-ig a 14. életévüket betöltötték (18 alatt
szülői nyilatkozat szükséges), aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták,
továbbá a fizetési határidőig a nevezési díjat befizették! A Solo és Duo kategóriákban az alsó
korhatár 18 év.
Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő u. 172. info@tosport.hu
Számlaszám: Budapest Bank 1010 2952 - 3044 2100 - 0100 3008

Program:
2018. július 13. péntek
14:00 - 21:00

Előnevezettek regisztrációja, rajtszámok, időmérő chipek átvétele

2018. július 14. szombat
08:00 - 12:00

Előnevezettek: regisztráció; rajtszámok, időmérő chipek átvétele

12:00 – 13:00

Pályabejárás – időpont hamarosan
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13:10 - 13:30

KÖTELEZŐ CSAPATVEZETŐI ÉRTEKEZLET

13:45 - 13:58

Rajthely elfoglalása

14:00

RAJT

2018. július 15. vasárnap
14:00

A verseny leintése – a leintés előtt megkezdett köröket be lehet fejezni

15:00

EREDMÉNYHIRDETÉS

A helyezések eldöntése:
Kategóriánként a legtöbb megtett (kört) elért versenyző, csapat lesz az első. Azonos teljesített
körszám esetén az a versenyző, csapat az első helyezett, aki a 24 órán belül megkezdett
körében elsőként ér át a célvonalon.
Díjazás: Az abszolút győztes vándorkupa díjazásban részesül. Kategória 1-3. helyezettek
érem díjazásban részesülnek.

Nevezés:
2018. március 4-től a www.tosport.hu honlapon online nevezéssel, az ellenőrző e-mail
rendelkezései alapján. TS Premium Card felhasználható az eseményre! Helyszíni nevezés
NEM LEHETSÉGES!
A Nevezési díjak az alábbiakat foglalják magukban:
•

az INGYENES Box használatot (Boxonként 4xSOLO, 2xDUO, 1x4TEAM, 1x6TEAM)

•

Névre szóló rajtszámot,

•

Chip kontrollt

•

A verseny logójával emblémázott technikai pólót

•

korlátlan áramvételi lehetőséget

•

korlátlan vízvételi lehetőséget

•

tusoló/mosdó kb. 200méterre

•

Box előtti saját váltózónát

•

VelenceBike kerékpárszervizt (a szerviz ingyenes - a szükséges alkatrészt fizetni kell!)

•

Nyakba akasztós belépő kártyát (belépésre jogosít a Paddock területére)

•

Versenyzőknek (chipes) karszalagot (belépésre jogosít a versenypályára)
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•

A Hungaroring területén lévő parkolók ingyenes használatát (kategóriánként
különböző számú autó)

•

INGYENES Frissítési lehetőséget (A boxutcában kizárólag megállással lehet frissíteni)

•

Orvosi ügyeletet

•

Kísérőjegyet: Solo – 2db, Duo – 2db, 4TEAM – 3db, 6 TEAM – 3db

•

BOX parkoló kártyát: 1xSOLO, 1xDUO, 2x4TEAM, 2x6TEAM

•

PADDOCK parkoló jegyet: 1xSOLO, 1xDUO, 2x4TEAM, 3x6TEAM

Nevezési díj:

2018. június 15-től július 1-ig online

•

SOLO

34.990 Ft

•

DUO

54.990 Ft

•

4TEAM

99.990 Ft

•

6TEAM

139.990 Ft

Előnevezési díj T30:

2018. május 26-tól június 14-ig

•

SOLO

29.990 Ft

•

DUO

44.990 Ft

•

4TEAM

84.990 Ft

•

6TEAM

119.990 Ft

Előnevezési díj T50:

2018. március 04-től május 25-ig

•

SOLO

24.990 Ft

•

DUO

39.990 Ft

•

4TEAM

69.990 Ft

•

6TEAM

99.990 Ft

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az előnevezési díj befizetésére a nevezéstől számított 3
munkanap áll rendelkezésre.
A nevezési díj befizetésének utolsó napja:
•

T50 esetén május 30.

•

T30 esetén június 19.

•

ezt követően július 04.

Banki átutalás: Budapest Bank 1010 2952 - 3044 2100 - 0100 3008
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Postai rózsaszín csekken nem fogadunk el nevezési díjat!
Postán NE FIZESS be bankszámlaszámra, mert ellenőrizhetetlen a feladó személye és több
mint 1 hónap a pénzösszeg megérkezése!
A befizetés tényét igazoló dokumentum - eredetit vagy banki átutalás bizonylatának
kinyomtatott másolatát stb., a helyszínen a regisztrációnál kérésre be kell mutatni, ne felejtsd
otthon!
Figyelem! A számlát, minden esetben a nevezéskor megadott számlázási címre tudjuk
kiállítani!
Csapat-nevezés esetén utalással egy összegben kell a nevezési díjat befizetni a megadott
számlaszámra!
Szabályok, meghatározások, egyéb rendelkezések:
Minimum pályaidő: csak az a versenyző/csapat kerül értékelésre, aki/akik teljesíti(k) a
versenyben meghatározott, pályán töltendő minimális időtartamot. A kötelező pályaidők az
alábbiak:
•

SOLO: 12 óra

•

DUO: 6 óra/fő

•

4TEAM: 4 óra/fő

•

6TEAM: 2 óra/fő

Kategóriák:
•

SOLO

1 fő – FÉRFI/NŐ

•

DUO

2 fő – FÉRFI/NŐ/VEGYES

•

4TEAM

4 fő (min 3 fő) – FÉRFI/NŐ/VEGYES

•

6TEAM

6 fő (min 5 fő) – FÉRFI/NŐ/VEGYES

Korosztályok:
A versenyzők korának évszámai összeadva. A 2018 évben betöltésre kerülő kor kerül
összeadásra.
Pl. az 1968. január 1-jén és az 1968. december 31-én született versenyző kora is 50 év. Hiányzó
csapattag esetén a legfiatalabb életkora kerül hozzáadásra a csapat korához.
Vegyes csapatnak minősítéshez 4TEAM esetén minimum 1 női, 6TEAM esetén minimum 2 női
versenyző részvétele kötelező.
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•

SOLO

Nincs

•

DUO

Nincs

•

4TEAM

3-4 fő / 0-100, 101-150, 151-200, 200+

•

6TEAM

5-6 fő / 0-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 300+

Rajtszám: a rajtszámot a kerékpáros mez hátán jobb oldalra a zsebre kell feltenni vagy a jobbról
hátulról érkező motoros versenybíró számára látható helyre.
Versenypálya: a verseny alatt a pályára csak a bokapántos chipet viselő versenyzők léphetnek!
A többi versenyző (megkülönböztető jelzést viselő személy), a pályabejáráskor, léphet a
pályára. A pályára a csapatszemélyzet (megkülönböztető jelzést viselő) nem léphet.
Pályabejárás: a versenypályát a versenyzők a versenyen kívül a pályabejárásnál használhatják.
A pályára csak az engedélyezett kerékpárokkal és a versenyzőknek lehet felhajtani!
Gépjárművel a pályára felhajtani TILOS! – Kivétel a rendezők, versenybírók és mentők.
A kerékpár: a versenyen csak a nemzetközi kerékpáros szövetség (UCI) által ROAD, Cyclocross, Triatlon és MTB versenyeken használható kerékpárokkal lehet részt venni, gumiméret
megkötés nélkül. Trekking, túra kerékpár használata engedélyezett. Ha nem vagy biztos, hogy
a kerékpárod megfelel a szabályoknak, írj nekünk vagy kérj segítséget a helyszínen a
szervezőktől.
KÖNYÖKLŐVEL

ELLÁTOTT

VAGY

IDŐFUTAM

KERÉKPÁRRAL

TOVÁBBÁ

KORMÁNYSZARVVAL ELLÁTOTT KERÉKPÁRRAL BOLYOZNI SZIGORÚAN TILOS! A szabály
megszegése akár kizárást is vonhat maga után.
FEKVŐ BRINGÁVAL EL LEHET INDULNI, DE A NEM EZEN KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ
KERÉKPÁROKKAL BOLYOZNI SZIGORÚAN TILOS! Azaz fekvőbringás csak fekvőbringással
bolyozhat. A szabály megszegése akár kizárást is vonhat maga után.
A műszaki és részvételi előírásokat a rendező bármikor megváltoztathatja!
Biztonságos kerékpár: A rendezvényen csak a közúti közlekedésre alkalmas kerékpárral
szabad elindulni! A kormányokat végdugóval kell ellátni.
A kerékpár tárolása: A kerékpárok biztonságáért a csapat felelős. A rendező, harmadik fél által
okozott bárminemű kár miatt kártérítésre nem kötelezhető!
Bukósisak: A bukósisak használata kötelező! A versenypályán bemelegítéskor, pályabejáráskor
és versenyzés alatt minden versenyzőnek kötelező használni!
A váltóterületre versenyző csak becsatolt bukósisakkal léphet be és csak a váltóterület
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elhagyásakor veheti le a bukósisakot!
A szabály megszegése azonnali kizárást von maga után!
Csapatvezető:
Minden csapatnak meg kell neveznie egy csapatvezetőt. A csapatvezető az egyetlen, aki a
helyszíni regisztrációt követően tartja a kapcsolatot a szervezőkkel!
A rendezők a verseny előtt és közben bármikor ellenőrizhetik a kerékpárok műszaki állapotát.
Nem megfelelő kerékpárok használata esetén a versenybíróság dönt a csapat vagy egyén
további részvételéről.
A versenyzői zónában csak a nevezéskor kapott versenyzői és kísérői karszalaggal lehet
tartózkodni.
Orvosi igazolás:
•

18 év alatti résztvevőknek 2018-ban érvényes sportorvosi igazolással kell rendelkezniük!

•

Az MKSZ versenyengedéllyel rendelkezőknek elég az érvényes licence-et bemutatni a
regisztrációnál

•

A 18. életévüket be nem töltött MKSZ versenyengedéllyel nem rendelkezőknek más
sportági licencet is elfogadunk, amely sportorvosi engedélyhez kötött.

•

Az egyéni teljesítőknek a verseny ideje alatt 6 óránként kötelező a helyszínen felállított
orvosi ponton egészségügyi vizsgálaton részt venni, ez az idő az időjárás függvényében
változhat!

A BOX-on kívüli áramhasználatból adódó károkért a Tó-sport Kft. és a Hungaroring Sport Zrt.
semmilyen felelősséget nem vállal.
A PADDOCK-ban elhelyezett sátrak rögzítéséről a résztvevőknek kell gondoskodni. A
balesetveszélyes vagy nem megfelelően rögzített sátrak által okozott károkért a sátor
tulajdonosa/használója vállalja a felelősséget.
A Paddock-ban, a Boxutcában és a versenypályán az üvegpalackok, üvegpoharak és más
üvegtárgyak használata tilos! A szabály megszegéséből eredő bármilyen kárért a versenyzők
és a csapatok felelősek. A felelős csapat, versenyző az anyagi kár megtérítésén túl büntetésben
is részesül!
A Boxot a csapatok eredeti állapotban és tisztán kötelesek visszaadni!
Szerviz: a versenypályán bekövetkezett műszaki problémákat a versenypályán javítani TILOS!
A javításokat végezni a pálya szélét jelző vastag fehér vonalon kívül, attól legalább 2 méterre
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lehet - kanyarban szigorúan a kanyar belső ívén. Technikai probléma esetén, ha a versenyző
nem tudja a kört befejezni, akkor egy bokapánt nélküli csapattárs kimehet és átveheti a chipes
bokapántot és a csapat folytathatja a versenyzést, a chipes bokapánt felhelyezése után. Ezt
minden esetben ELŐRE kell jelezni egy bírónál.
Incidensek bukások: Bukásból eredő technikai probléma esetén, ha a versenyző nem tudja a
kört befejezni, akkor egy bokapánt nélküli csapattárs kimehet és átveheti a chipes bokapántot
és a csapat folytathatja a versenyzést, a chipes bokapánt felhelyezése után. Ezt minden esetben
ELŐRE kell jelezni a bírónál.
Az orvosnak joga van ahhoz, hogy a sérülést szenvedett versenyzőt a további versenyzéstől
eltiltsa!
A versenyzéstől eltiltott versenyző az orvostól kérheti az eltiltás felülvizsgálatát. Amennyiben az
orvos a tiltást feloldja azt a versenybírókkal is közli és a versenyző újra versenybe állhat.
Éjszakai versenyzés: a világítást a rendezők által megadott időszakban kötelező működtetni! A
kerékpárokon kötelező a folyamatosan világító (a villogó NEM MEGFELELŐ) hátsó lámpa
használata. Amennyiben a világítással bármilyen probléma történik, a versenybírók jelzik a
versenyzőnek a hibát! A versenyzőnek azonnal be kell a Boxba jönni és megjavítani, kicserélni
a világítást.
A verseny vége: a kijelzőn tájékoztatjuk a versenyzőket, hogy a 24 órából mennyi idő van vissza.
A 24 óra letelte előtt az aktuális versenyző kimehet egy újabb körre és azt befejezheti.
Mindazok, akik a 24 óra lejártát követően érik el a célvonalat, már újabb körre nem mehetnek
ki! A célegyenesben a leintést követően megállni Tilos! A leintett versenyzőknek a rendezők
utasításait követve a célegyenes végén el kell hagyniuk a versenypályát.
A rendezőknek veszélyes körülmények között (különös tekintettel az időjárásra) joguk van a
rajtidőpont elhalasztására, a verseny idő előtti megszakítására, újraindítására, befejezésére. Ezt
hangosbemondóval, ill. piros zászlóval hozzák a versenyzők tudtára!
Frissítés: a versenyzők kizárólag a boxutcában frissíthetnek. A versenytársak, csapat-személyzet
a pályán nem frissítheti a versenyzőt!
Váltások:
•

A boxutcában csökkentett, maximum 25 km/h sebességgel kell közlekedni!

•

A váltást a boxutcában kialakított váltózónában kell végrehajtani!

•

A váltásnál az érkező versenyző a chipes bokapántot átadja a váltó versenytársának.

Bírók utasításai:
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•

BOX – RAJTSZÁM / a rajtszámot viselő versenyzőnek a legközelebbi adandó alkalommal
kötelező kijönni a boxba

•

DOC – RAJTSZÁM / a rajtszámot viselő versenyzőnek a legközelebbi adandó
alkalommal az orvosi sátorban meg kell jelennie

A bíró utasításait minden esetben be kell tartani!
A fény és hangjelzést használó motoros pályabíró/mentő érkezésének észlelésekor versenyző
haladéktalanul köteles jobbra tartani.

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám
átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy az
TÓSPORT KFT Általános Részvételi Szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket
elfogadja,

továbbá

a

Magyar

Kerékpáros

Szövetség

versenyszabályzatának

versenyzőkre vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi.

Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk!
A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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