MKSz versenyszabályzat

Magyar Kerékpársportok Szövetségnek
versenyszabályzata
1. Bevezető:
1.a. A kerékpáros sportág fejlődése, a sportolók, sportvezetők, sportszervezetek
biztonsága és egészségük megőrzése érdekében, a hatályos Sporttörvény 22.§ (1)
a-b) valamint a 23.§ (1-a) és (3-4-5) pontjai alapján, valamint összhangban az
MKSz Alapszabályával, a Szövetség szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág
rendeltetésszerű működését.
1.b. Az MKSz jelen szabályzat létrehozásával elősegíti, hogy a szabályoknak
megfelelően
szervezett
sportesemények
hozzájáruljanak
a
sportág
népszerűsítéséhez, mert az egyes versenyek évről-évre, magas színvonalon történő
megszervezése nélkülözhetetlen a sportág stabilitásához és fejlődéséhez.
1.c. A jelen szabályozás célja, hogy az MKSz keretein belül sportoló versenyzők az
MKSz által felügyelt versenyeken a hatályos törvények, az MKSz és az UCI
szabályainak megfelelően a Szövetség által elvárt feltételek között
versenyezhessenek.
1.d. Az MKSz megalkotja a jelen versenyszabályzatot, amelyben:
 a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág
versenyrendszerét,
 e versenyrendszer alapján szervezi a sportág versenyeit,
 meghatározza a kerékpársport hazai versenynaptárát.
 rendelkezik a sportolók élet, baleset és felelősség biztosításáról valamint a
sportszakemberek sportszervezők, sportszervezetek felelősség biztosításáról.
 érvényesíti a környezet- és természetvédelmi valamint a közbiztonsági
követelményeket.
1.e. Az MKSz összhangban a hatályos Sporttörvény 22.§ (2) c) pontjával a
versenyszabályzatot
megszegő
versenyzőkkel,
sportszakemberekkel
és
sportszervezetekkel szemben - az MKSz Fegyelmi szabályzata, a Sporttörvény és
külön jogszabályban meghatározottak szerint - sportfegyelmi jogkört gyakorol.
2. Magyarország területén kerékpárverseny az MKSz, és alszövetségei által jelen
szabályzatban
meghatározott
előírások,
valamint
az
ide
vonatkozó külön
jogszabályokban foglaltak szerint szervezhető.
3. Értelmező rendelkezések
3.a. MKSz: Magyar Kerékpársportok Szövetsége (a sporttörvény által szakszövetségi
jogosítványokkal rendelkező társadalmi szervezet)
3.b. UCI: Nemzetközi Kerékpáros Szövetség
3.c. Versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és
az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások
rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók,
sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein
túlmenően tartalmazza a versenyrendszert működtető sportszövetség eljárásának
szabályait is.
3.d. Kerékpárverseny: a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI), a Magyar
Kerékpársportok Szövetsége és annak alszövetségei által meghatározott szabályok
szerint szervezett, sportteljesítményt mérő erőpróba.
3.e. A versenyrendszerbe tartozik minden olyan sportesemény, amelyet az MKSz és
alszövetségei által összeállított éves versenynaptár tartalmaz.
3.f. Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
3.g. Versenyző: az a természetes személy, aki az MKSz és alszövetségei által kiírt,
szervezett vagy engedélyezett versenyen, vagyis az MKSz versenyrendszerében, az
MKSz által kiállított versenyzői engedéllyel vesz részt.
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3.h. Sporttevékenység: A kerékpár sportágban sporttevékenységnek minősül a
kerékpársport szakágainak szabályai szerint, kötetlenül vagy szervezett formában,
illetve versenyszerűen végzett testedzés.
3.i. Versenynaptár: A versenynaptár egyeztető bizottság által minden év december 10-ig
elfogadott éves naptár, amely minden szakág minden olyan versenyét tartalmazza,
amely megfelel az MKSz által támasztott követelményeknek és kérte felvételét a
naptárba. Az illetékes alszövetség javaslatára a cyclo-cross versenynaptárat az
MKSz minden év szeptember 30-ig véglegesíti.
3.j. Előzetes versenynaptár: Azon szervezőknek, akik versenyükkel, versenyeikkel be
kívánnak kerülni az UCI éves versenynaptárába, a versenyt megelőző év június 1-ig
kell elküldeniük versenyszervezési igényüket. Az MKSz az UCI versenynaptárba
csak olyan versenyeket javasol, amelyek a megelőző évben az MKSz és szakágai
által elvárt szervezési kritériumoknak megfelelően valósítottak meg – ebből
következően „elsőéves” versenyt az MKSz nem javasol az UCI versenynaptárába.
3.k. Versenyszervező az a sportszervezet, amely tagja az MKSz-nek, és az MKSz
versenynaptárban szereplő eseményt szervez.
3.l. Versenyszervezésre csak olyan sportszerzet jogosult, amelynek nincsenek lejárt
köztartozásai, vagy az MKSz valamint alszövetségei, vagy sportszervezetei felé
rendezetlen tartozásai. A versenyért, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos
kötelezettségekért a sportszervezet és annak képviselője a Ptk. szerint felelősséggel
tartozik. A sportszervezet képviselője a versennyel kapcsolatos feladatokat és
személyi felelősséget szerződésben átadhatja a Főszervező részére.
3.m. Főszervező: a kerékpárverseny teljes körű lebonyolításáért felelős személy –
alapesetben a versenyszervező sportszervezet képviselője, vagy annak feladatait
szerződésben átvállaló személy. Főszervező csak 18. életévét betöltött, alap vagy
középfokú sportszervezői képesítéssel, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező
személy lehet.
3.n. Versenyigazgató: a kerékpárversenyen a főszervezővel együttműködő személy, aki
a rendezvény lebonyolítása során a sportszakmai és versenybiztonsági ügyekért
felel. A versenyigazgató a szükséges információk begyűjtése alapján egy
személyben dönt a verseny elindításáról és szükség esetén a verseny
felfüggesztéséről vagy megállításáról. A versenyszervező döntése alapján a
főszervező és a versenyigazgató egy személy is lehet. Versenyigazgató csak 18.
életévét betöltött, alap- vagy középfokú kerékpársporttal kapcsolatban szerzett
képesítéssel, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet.
3.o. Szervező: a verseny lebonyolítása során a Főszervező és a Versenyigazgató
utasításai szerint együttműködő személy.
3.p. Versenybíróság: a versenyszervező sportszervezet felkérésére, az illetékes
alszövetség által küldött, a verseny sportszakmai lebonyolítását felügyelő
személyek. A versenybírók feladata a helyezések eldöntése, és a szabályok
betartatása. A versenybírók a versenyigazgatóval egyeztetett formában végzik
munkájukat. Az egyes eseményeken dolgozó versenybírók minimális létszámát és
minimális díjazását a alszövetségek meghatározhatják. A versenybírók díjazása a
versenyszervező sportszervezet feladata. Versenybíró csak versenybírói
végzettséggel rendelkező személy lehet. A versenybíróságot a versenybíróság
elnöke vezeti, aki tartja a kapcsolatot versenyigazgatóval és a versenyellenőrrel.
3.q. Korosztályok: Az korosztályokat a jelen Versenyszabályzat mellékletében az MKSz
alszövetségei határozzák meg az egyes szakágra vonatkozóan, igazodva UCI
rendelkezéseihez. Alapelv, hogy egy korosztály egy naptári évre, verseny szezonra
vonatkozik, függetlenül attól, hogy a sportoló melyik hónapban tartja a
születésnapját.
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4. Illetékes szövetségek
4.a. Nemzetközi kerékpárverseny szervezésére a alszövetség javaslatára az MKSz ad
engedélyt. Nemzetközi versenynek minősül az a verseny, amely az UCI
versenynaptárában szerepel.
4.b. Országos kerékpárverseny szervezésére a verseny által illetékes alszövetség ad
engedélyt. Országos kerékpárversenynek minősül az a verseny, amelyen háromnál
több megyéből érkező egyesület versenyzői vesznek részt. Országos versenyen az
UCI szabályai szerint részt vehetnek külföldi sportolók is: Magyarország mellett
három külföldi országból érkezhetnek versenyzők. Ebben a megközelítésben nem
számít külföldinek a Magyarországgal határos országokból érkező sportoló.
4.c. Helyi, területi verseny, területi diákolimpia esetében az MKSz területileg illetékes
megyei szövetsége adhat engedélyt. Helyi, területi kerékpárversenynek minősül az a
verseny, amelyen legfeljebb három megyéből érkező egyesületek versenyzői
vesznek részt. Helyi, területi kerékpárversenynek minősülnek a megyei diákolimpia
versenyei.
5. Versenykiírás
5.a. A versenykiírásnak tartalmaznia kell
 a verseny nevét
 a verseny időpontját
 a verseny kategóriáját
 a résztvevők korosztályait
 a verseny helyszínét, útvonalát
 a verseny díjazását
 pénzdíj esetén annak összegét, az egyes helyezésekig lebontva
 a verseny időrendjét
 a szervező sportszervezet nevét, címét, elérhetőségét (telefon, honlap, e-mail)
 a főszervező nevét, elérhetőségét
 a versenyigazgató nevét, elérhetőségét
5.b. A végleges versenykiírást a verseny előtt legkésőbb 6 héttel közzé kell tenni az
MKSz és az illetékes alszövetség honlapján. Késés esetén késedelmi díj számítható
fel. Min. 10 000 Ft.
6. A versenynaptár összeállításának módja
6.a. Az MKSz az alszövetségei által küldött adatok alapján országos éves versenynaptárt
állít össze. Az éves versenynaptárba való bekerülés érdekében az alszövetségek a
szervezőkkel egyeztetéseket folytatnak minden év november 20-ig. Az
alszövetségek által javasolt szakági versenynaptárak alapján az MKSz
versenynaptár-egyeztető bizottsága minden év december 10-ig hagyja jóvá a
következő év országos és hazai-nemzetközi versenynaptárát. Indokolt esetben a
alszövetségek elnökségének javaslatára a november 20-i határidőn túl is bekerülhet
egy verseny a naptárba, a jelen szabályzat mellékletben szereplő pótdíj megfizetése
esetén.
6.b. A megyei (területi) szövetségek ettől eltérő módon is szabályozhatják a megyei
versenynaptárba kerülést, azonban azok a helyi, területi versenyek, amelyek
november 20-ig nem lettek bejelentve az országos alszövetségnél, nem kerülhetnek
be az MKSz éves naptárába (kivéve pótdíj befizetése esetén).
6.c. A verseny bejelentését a jelen szabályzat mellékleteként megtalálható
formanyomtatványon (a formanyomtatvány adatait kitöltve), faxon, levélben vagy emailen kell eljuttatni minden év november 1-ig (UCI kategória esetén június 1-ig) az
illetékes alszövetség címére. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
 a verseny nevét,
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tervezett időpontját,
naptár torlódás esetén a második lehetséges időpontot
a verseny helyszínét
az illetékességi területet (megyei, országos, nemzetközi)
a szakág által meghatározott kategóriát, nemet és korosztályt
UCI kategóriát (ha van)
a szervező adatait:
o egyesület neve
o egyesület címe, elérhetősége
o képviselő neve
o kapcsolattartó neve, elérhetősége
o dátum, aláírás (e-mail esetén a szövetségnél leadott e-mail címről kell
elküldeni a bejelentő lapot)
6.d. A versenynaptárba azok a kerékpárversenyek kerülhetnek, amelyek szervezői az
illetékes alszövetséggel kötött szerződésben vállalják, hogy a sportág szabályait
valamint a jelen versenyszabályzatban foglaltakat betartják, és a versenynaptárba
kerülési díjat megfizették, igazolták, hogy nincs köztartozásuk és sem az MKSz, sem
annak szakágai, vagy tagjai felé nincs rendezetlen tartozása.
6.e. Az MKSz versenynaptárában kizárólag olyan kerékpárverseny szerepelhet, amelyet
az MKSz, az MKSz szervezeti egységeként működő és jogi személyiséggel
rendelkező al-, vagy területi szövetség, vagy az MKSz-szel tagsági viszonyban levő
sportszervezet szervez.
7. Szerződéskötés a versenyszervező és a Szövetség között
7.a. A versenyszervező sportszervezet az illetékes Szövetséggel (MKSz vagy
alszövetség vagy megyei szövetség) a szervezéssel kapcsolatban minden év
február 28-ig szerződést köt.
7.b. Magyar kupafutam és magyar bajnokság esetén a szerződésnek tartalmaznia kell a
Szövetség és a Versenyszervező közötti vagyoni értékű jogok, reklámjogok
megosztását is.
7.c. A szervező kérésére lehetőség van több éves szerződés megkötésére is az illetékes
szövetség valamint a szervező sportszervezet között.
7.d. A szerződés része a Rendezői Felelősségvállaló Nyilatkozat, amelyben a szervező
vállalja szabályok szerinti lebonyolítást, és a versenyszervezéssel kapcsolatos
esetleges UCI vagy MKSz büntetések kifizetését, és elismeri az eseménnyel
kapcsolatos teljes körű felelősségét. Megadja a jelen versenyszabályzatban
meghatározott felelősök nevét és elérhetőségét (versenyigazgató, főszervező).
8. Szövetségi igazolás kiadása
8.a. Az illetékes szövetség a szerződéssel egy időben igazolást ad a versenyszervező
részére, amellyel a versenyszervező igazolhatja a támogatói, szponzorai, az
együttműködő önkormányzatok, közútkezelők, erdészetek, rendőrség, valamint
minden illetékes hivatal és hatóság felé, hogy az adott esemény az MKSz
jóváhagyásával, annak szabályai szerint kerül megrendezésre.
9. Versenyellenőr küldése
9.a. Az MKSz szakágai minden, a versenynaptárban szereplő eseményre versenyellenőrt
küldenek. A versenyellenőr a alszövetség (szakág) által a versenynaptárban
szereplő versenyre kiküldött szakértő, aki megfigyeli és ellenőrzi a sportági
szabályok betartását, ellenőrzi a szervezők, a versenybírók, a sportolók és más
közreműködők munkáját.
9.b. A versenyellenőr súlyos hiba, szabálytalanság esetén figyelmeztetéssel, vagy
pénzbüntetéssel sújthatja a vétkes sportszervezőt, sportvezetőt, a versenybíróság
javaslatára a vétkes sportolót. A pénzbírság legmagasabb összege szervezők

4. oldal

MKSz versenyszabályzat

esetében 100.000.- Ft, sportvezető esetében 30.000 Ft, sportoló esetében 10.000.Ft lehet. A pénzbüntetést a alszövetség számára kell megfizetni.
9.c. A versenyellenőr megfigyeléséről - előre meghatározott szempontok szerint jegyzőkönyvet vezet (pontoz). A versenyellenőr megfigyeli, hogy versenyek
szervezői a szakágakkal kötött megállapodás és a versenyszabályzat alapján járnak
el. Az elért pontok befolyásolják a következő évi naptárban a verseny besorolását,
kategóriáját.
9.d. A szervezőnek legkésőbb az esemény előtt egy hónappal a szükséges engedélyeket
be kell mutatnia a versenyellenőr részére.
9.e. A versenyellenőr napidíját az alszövetség, a versenyellenőr utazását és ellátását
(több napos verseny esetén a szállását is) a verseny szervezője biztosítja.
Versenyellenőr lehet olyan személy, aki szakági hazai versenybírói vizsgával
rendelkezik. Az alszövetség legkésőbb a versenyt megelőző két hónappal kijelöli a
versenyellenőrt. Amennyiben az adott versenyre külön szövetségi doppingellenőr
nem érkezik, doppingvizsgálat esetén a versenyellenőr feladata a doppingellenőrzés
folyamatának felügyelete is.
10. A versenyek és a versenyek szervezőinek védelme
10.a. A versenynaptárba bejelentett versenyek és szervezőik folyamatos védettséget
kapnak az MKSz alszövetségeitől addig, amíg az MKSz és az UCI szabályai szerint
bonyolítják le a versenyeket, és a jelen versenyszabályzatot betartják.
10.b. Az MKSz versenynaptár összeállítása során, az előző évi MKSz versenynaptár
alapján védettséget élvez:
 a verseny szervezője,
 a verseny neve,
 a verseny helyszíne és időpontja.
10.c. A védettség jelentése: az MKSz nem vesz fel a versenynaptárába olyan új
eseményt, amely:
 vagy neve azonos, hasonló vagy összetéveszthető egy korábbi, a
versenynaptárban már szereplő esemény nevével
 vagy helyszínében, időpontjában összetéveszthető egy korábbi, a
versenynaptárban már szereplő eseménnyel,
 vagy más okból súlyosan sérti egy korábbi, a versenynaptárban már szereplő
esemény érdekeit.
10.d. A védettség a szabályoknak megfelelő szervezés esetén folyamatos, évről évre
megújuló. Amennyiben egy, a versenynaptárban korábban szereplő verseny egy
évben nem kerül megrendezésre, úgy a következő évben még a védelem fennáll a
szervező felé, vagyis azonos nevű eseménnyel más szervezőt nem jegyez be az
MKSz a versenynaptárba (ez alól kivétel, ha az eredeti szervező külön, írásban
lemond szervezési jogáról). Amennyiben az eredeti szervező az utolsó sikeres
versenyt követő második évben sem kíván a szervezés jogával élni, úgy a jelentkező
szervezők közül pályázat útján az illetékes szövetség választ új szervezőt az adott
versenyre. A szakág döntésével kapcsolatban fellebbezni az MKSz elnökségéhez
lehet.
10.e. A védettséget elveszíti az a verseny és versenyszervező,
10.e.i. Aki/amely nem fizeti meg az MKSz illetve az alszövetség számára a
versenynaptárba kerülési díjat.
10.e.ii. Aki/amely súlyosan vét az MKSz és az UCI szabályai vagy más törvények
rendeletek ellen.
10.e.iii. Nem tartja be a versenyrendezői szerződésben foglaltakat.
11. Magyar Bajnokság / területi bajnokság
11.a. Az MKSz szakágai, alszövetségei az UCI ajánlásának megfelelő időpontban
szervezik meg az adott szakág vagy versenyszám magyar bajnokságát. Magyar
bajnoki cím minden, az UCI által elismert versenyszámban adható. A szakágak vagy
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az alszövetségek javaslatára az UCI szabályaitól eltérően más versenyszámokban is
adható magyar bajnoki cím. Jelen szabályzat melléklete tartalmazza azon
versenyszámokat, amelyekben az MKSz és alszövetségei magyar bajnokot
hirdetnek. Egy adott versenyszámban, egy adott korosztályban, egy évben csak egy
magyar bajnoki cím adható ki.
11.b. Magyar bajnokságot az MKSz, az MKSz szervezeti egységeként működő és jogi
személyiséggel rendelkező al- vagy területi szövetség, vagy az MKSz-szel tagsági
viszonyban levő, és a Magyar Bajnokság szervezésére megbízási szerződéssel
rendelkező sportszervezet szervezhet.
11.c. A területi (megyei) bajnokság kiírására a megyei kerékpáros szövetség a jogosult.
12. Magyar Kupa
12.a. Az alszövetségek az illetékességi körükben meghatározhatják azon
kerékpárversenyek körét, amelyeket a szakági Magyar Kupa-sorozat versenyei közé
emelnek.
12.b. A szakágak a Magyar Kupa-sorozat versenyeire speciális szabályokat is
kidolgozhatnak, különösen a vagyoni értékű jogok használatát illetően.
12.c. A szakágak minden évben összetett eredményt hirdetnek (Magyar Kupa győztes) a
magyar kupa sorozat eredményei alapján. Az eredményszámítás módját a szakágak
határozzák meg.
13. Verseny kategóriák
13.a. Az alszövetségek, és szakágak az illetékességi körükben meghatározhatják az
egyes kerékpárversenyek kategóriáit (pl. A, B, C kategória). A versenyek
kategorizálásakor a szakág hazai és nemzetközi versenyeinek átlagos színvonala
mellett (amikhez képest viszonyíthatunk) figyelembe kell venni:
 a nemzetközi kategóriát (ha van ilyen) a résztvevő korosztályokat, a díjazás
mértékét,
 a tervezett útvonal (pálya) távját, sportszakmai színvonalát,
 az előző évi verseny alapján a sportolók biztonságát, a sportolók ellátásának
színvonalát, a résztvevők számát, az eredmények kiértékelésének pontosságát
és gyorsaságát, a rendezvény megközelíthetőségét, a parkolási feltételeket,
valamint az versenyhez kapcsolódó infrastruktúra állapotát, használhatóságát és
terhelhetőségét, és a sportág népszerűsítéséhez való hozzájárulást (média
megjelenés) - a szakági versenyellenőr jegyzőkönyve alapján.
13.b. Az egyes szakágak a fenti szempontok, de saját értékrendszer alapján alakítják ki
azt a pontrendszert, amelyben az egyes versenyek kategóriákba sorolhatóak.
14. Ranglista
14.a. Az MKSz alszövetségei, szakágai a maguk által meghatározott szempontok alapján
alakítják ki a sportolók éves ranglistáját.
14.b. A ranglista számítás során figyelemmel kell lenni az adott sportoló korosztályára, a
nemzetközi és a hazai versenynaptárban szereplő, különböző kategóriájú
versenyeken elért eredményeire.
14.c. A ranglistába minden, az UCI, az MKSz és az UCI más tagszervezeteinek
versenynaptárában szereplő esemény beleszámít(ható). Az egyes versenyeken elért
eredményeket a versenyek kategóriája alapján egy, a verseny értékét is jelző
szorzó-számmal kell a ranglistába bevezetni.
14.c.i. A szorzószámok meghatározásánál cél, hogy a felnőtt és a nemzetközi
események magasabb pontértéket jelentsenek.
14.d. Az egyes alszövetségek versenyszámok szerinti bontásban a sportolók egész éves
eredményei alapján összetett eredményt hirdetnek (Ranglista győztes).
14.e. Az éves ranglista alapján az alszövetségek a versenyzőket besorolhatják I. II. III.
osztályú minősítésűeknek.
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15. Rajthoz állás korlátozása
15.a. Az alszövetségek az előző évi ranglista alapján kialakított versenyzői kategóriák,
korosztályok számára szabályozhatják (korlátozhatják) az indulást az egyes
versenyeken.
15.b. A szabályozás célja, hogy a kezdő sportolók a kezdők számára kiírt eseményen ne
az élversenyzőkkel találkozzanak, valamint, hogy a fiatal, felkészületlen szervezetet
ne terheljük túl extrém pályák teljesítésével.
15.c. Az MKSz az alszövetségek (szakágak) javaslata alapján sportszervezetek és
versenyzők számára megtilthatja az indulást olyan kerékpáros eseményeken,
amelyek nem szerepelnek a versenynaptárban. A tiltás ellenére rajthoz álló
sportszervezetek és versenyzők ellen az alszövetség javaslatára az MKSz Fegyelmi
bizottsága sportfegyelmi eljárást indíthat. A vétkes sportszervezet vagy versenyző
szóbeli figyelmeztetésben, írásbeli megrovásban, kedvezmény elvonásban vagy
pénzbüntetésben részesülhet a fegyelmi szabályzat szerint.
16. Felelősség- és balesetbiztosítás a versenyeken
16.a. A versenynaptárba tartozó események teljes körű, harmadik fél felé is
érvényesíthető felelősségbiztosítását az MKSz biztosítja.
16.b. A felelősségbiztosítás fedezetét a versenynaptárba kerülési díj tartalmazza,
amelyet a versenyszervezőnek a szerződéskötésig (minden év február 28.) kell
befizetnie az alszövetség számlájára. A díjat minden évben az MKSz Elnöksége
határozza meg.
16.c. A versenyek biztosítási csomagja balesetbiztosítást nem tartalmaz!
16.d. A sportolók versenyzési engedélye tartalmazza a versenyzők balesetbiztosítását és
felelősségbiztosítását, amely biztosítás részleteit az Igazolási és átigazolási
szabályzat tartalmazza.
17. Útvonal-biztosítás a versenyeken
17.a. A közúton, erdei úton megrendezésre kerülő versenyeket mindig a közlekedési
szabályok (KRESZ) betartásával kell megrendezni. Erre a versenykiírásban fel kell
hívni a sportolók, sportvezetők figyelmét.
17.b. Zárt pályának csak azok az útvonalak tekinthetők, ahol folyamatos kordonnal és
biztosító személyzettel megoldható, hogy az útvonalra sem gyalogos, sem idegen
jármű nem kerülhet. A „zárt pálya” kiírásba foglalása a versenyszervező felelőssége.
Zárt pályán a KRESZ szabályaitól eltérően is lehet versenyezni.
17.c. A versenyszervező feladata, hogy a sportolók testi épségének és a verseny
tisztaságának megőrzése érdekében részleges útvonal-biztosítással teremtse meg a
balesetmentes versenyzés lehetőségét.
17.d. A részleges útvonal-biztosítás minimális követelményei:
17.d.i. A közút kezelőjének vagy más engedélyező hatóság által előírt feladatok
betartása és betartatása,
17.d.ii. Közutat érintő verseny esetén rendőri segítség igénybevétele az illetékes
kapitánysággal kötött szerződés alapján
17.d.iii. A versenyszervező döntése és felelőssége meghatározni azon pontokat, ahol
rendőr vagy szervező irányítja a forgalmat, és a sportolókat. Alapkövetelmény,
hogy olyan helyen, ahol a sportoló elsőbbségadásra kötelezett, rendőri vagy
szervezői jelenlét szükséges.
17.e. A szervező köteles a sporteseményhez megfelelő orvosi ellátást biztosítani.
Kerékpárverseny nem indítható el mentőautó és szakértő mentő-személyzet
jelenléte nélkül. 500 főt meghaladó nevezői létszám esetén egy „esetkocsi” és egy
szállító mentőautó jelenléte szükséges. Nagy létszámú eseményen a mentő(k)
mellet javasolt egészségügyi sátor felállítása is a célterületen. Mountain bike
versenyen biztosítani kell az esetleges sérült szállítását az erdőben is.

7. oldal

MKSz versenyszabályzat

18. Környezet és természetvédelem
18.a. A versenyek szervezői és résztvevői kötelesek mindent megtenni a természet
megóvása a környezet védelme érdekében.
18.b. A szervezőknek az érintett hatóságok engedélyeiben meghatározott környezet- és
természetvédelmi szabályokat különös figyelemmel kell teljesíteniük. Azon
versenyszervezőkkel szemben, amelyek a versenyszervezés kapcsán nem tartják be
a rendelkezéséket, a Szövetség a jelen versenyszabályzat 1.e. pontjának
megfelelően eljárást indíthat.
19. Vagyoni érétkű jogok hasznosítása a versenyeken
19.a. A vagyoni értékű jogok hasznosításáról az MKSz külön szabályzata rendelkezik.
Vitás kérdésekben az ott szabályozottak az irányadóak. (Versenyek reklámfelületei,
kereskedelmi és reklámjogok a versenyek helyszínén, stb.)
19.b. A vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló MKSz szabályzatot az alszövetségek
kiegészíthetik a szakág sajátosságainak megfelelően. A szakági kiegészítések nem
mondhatnak ellent az MKSz szabályzat lapelveivel és szándékával.
20. Mellékletek
Jelen versenyszabályzat mellékletei:
20.a. Versenynaptárba kerülési és egyéb díjak
20.b. Magyar bajnoki versenyszámok szakáganként
20.c. Verseny bejelentő formanyomtatvány
20.d. Versenyszabályok. A szakágak magyar nyelvű versenyszabályait az alszövetségek
az UCI szabályok alapján készítik el, és csatolják a jelen Versenyszabályzathoz. A
szakági szabályok egyes indokolt esetben eltérhetnek a nemzetközi szövetség (UCI)
szabályaitól azzal a kitétellel, hogy a nemzetközi szabályoktól való eltérést jelezni
kell. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a szakági és az MKSZ szabályzat között,
úgy automatikusan az MKSZ szabályai az érvényesek.
20.d.i. Országúti versenyszabályok
20.d.ii. Pálya versenyszabályok
20.d.iii. Cyclo-cross versenyszabályok
20.d.iv. MTB versenyszabályok
20.d.v. BMX versenyszabályok
20.d.vi. Triál versenyszabályok
20.d.vii. Terem versenyszabályok

Záró rendelkezések:
Jelen szabályzatot az MKSz elnöksége 2005. december 29-i ülésén elfogadta, amely
szabályzat 2006. január 1-én lép hatályba. A szabályzat pontjait a 2006. évi
versenynaptárban szereplő eseményekre kötelező jelleggel kell alkalmazni. Az
alszövetségek a mellékletek elkészítésére 2006. március 31-ig kapnak haladékot.
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