
    23 órás ünnepi tekergés

Rendezvény kiírás

A rendezvény célja:   Az 1956-os forradalom méltó megünneplése a sport eszközével.

Az esemény rendezője: Pécel Város Önkormányzata az alakulóban lévő Péceli Túrakerékpáros  Egylet
segítségével.  Társrendező: Isaszeg Város Önkormányzata.

Időpont: Megnyitó és rajtszám átvétel 2014. október 23. 14.00-tól 15.45-ig.

                  23 órás ünnepi tekergés      2014. október 23. 16.00-tól 2014. október 24. 15.00 óráig.

                  Tombola és záróesemény 2014. október 24. 16.15 től

Az esemény központi helyszíne: 2119 Pécel, Isaszegi út 3.  Szemere Pál Művelődési Ház (volt Ráday
Gimnázium)

A z esemény  kerékpáros útvonala: Szemere Pál Művelődési Ház- isaszegi körfogalom- péceli
körforgalom- Szemere Pál Művelődési Ház között. ( Az esemény nem verseny. Teljesítménytúra.) Az
útvonalon teljesített 1 kör távja kb. 17 km.

Nevezés: Polgármesteri Hivatal Szociális, Köznevelési és Közművelődési Iroda. 2119 Pécel,
Kossuth tér 1.  Cseuz László sportreferens   T: 06-20-579-1144 laszlo.cseuz@gmail.com

Nevezési díj: 3 fős csapatonként 9.000 Ft.-, amit a hivatal által kiadott csekken kell befizetni. A
nevezés  a csekk bemutatásával véglegesíthető.

Nevezési határidő: 2014. szeptember 30.  ( max. 20 csapat nevezését fogadjuk el!)

A rendezvényen való részvétel feltételei: A csapatok érvényes nevezése. 18 év feletti tagokból álló 3
fős csapat, melyek tagjai a rendezvényen egymást váltva kerékpároznak a kijelölt útvonalon. A
csapatok névvel (fantázia névvel) jelentkezzenek! A csapatból egy főnek mindig a pályán kell
tartózkodni. Az első és utolsó kört valamennyi résztvevő együtt teljesíti a Polgárőrség biztosításával,
egyébként az útvonal nincs lezárva. Az útvonalat két vasúti átjáró keresztezi, itt különös figyelmet
kérünk!!!

Központi helyszín:  2119 Pécel, Isaszegi út 3.  Szemere Pál Művelődési Ház, ahol két helyiség áll a
résztvevők rendelkezésére. Az egyikben pihenni és aludni lehet (saját hálózsákkal, polifoam és takaró
szükséges lehet). A másik helyiségben az étkezést oldják meg.

Díjazás: Minden résztvevő megkapja a rendezvény emblémájával ellátott pólót, valamint kap egy
emlékérmet. A rendezvény végén ajándéksorsolást tartunk.

Egyéb: A rendezők igyekeznek enni és innivalóval segíteni a résztvevőket. A rendezvényen büfé nem
üzemel! A bázispont közelében több üzlet, köztük éjjel-nappal nyitva tartó is található.



A KERÉKPÁRRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A versenyen azok a kerékpárok vehetnek részt, amelyek:

1. megfelelnek a a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendeletnek  (a továbbiakban: KRESZ)

2. két egymástól független fékberendezéssel vannak ellátva, melyből az egyik az első, a másik a
hátsó kerékre hat.

3. fényvisszaverő mellény viselése kötelező, napnyugtától-napkeltéig, ill. a látási viszonyoknak
megfelelően  (A helyszínen védőfelszerelésre bérlési lehetőség nincs.)

4. minden résztvevőnek saját kerékpárral kell rendelkeznie. (az első és utolsó  közös kör
megtételéhez szükséges)

VÉDŐFELSZERELÉS

A versenyen résztvevőknek kerékpáros bukósisak (fejvédő) használata kötelező. A fejvédőt a pályán
levő versenyzőnek a túra  teljes ideje alatt viselnie kell!

VILÁGÍTÁS

A KRESZ alapján a látási viszonyoknak megfelelően a pályán tartózkodó kerékpároknak elől fehér,
hátul piros fényű világítással kell rendelkezni. Tartalék lámpáról és elemről a versenyzőknek kell
gondoskodniuk! Minden induláskor a Túrázó köteles a lámpák működését ellenőrizni!

HALADÁS AZ ÚTVONALON

Minden Túrázó az út jobb szélén köteles haladni, ügyelve a többi résztvevőre, számukra a haladást
biztosítva, kerülve a hirtelen irányváltoztatást. A túrán minden résztvevő saját felelősségére indul. A
túrával  összefüggő  bármilyen  egészségügyi  károsodásért,  illetve  balesetért,  anyagi  kárért,  a
rendező felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

FRISSÍTÉS, VÁLTÁS

A frissítés és váltás csak a kijelölt központi bázis helyen  történhet.

DEFEKT, GÉPHIBA ESETÉN

A  túrázónak  defekt,  géphiba  esetén  lehetősége  van  a  pályán  kívül,  saját  erejéből,  ill.  résztvevő
kerékpáros  segítségével  helyszínen  megjavítani  vagy  eljutni  a  bázisponthoz:  menetiránnyal
megegyező irányba akár kerékpározva is, menetiránnyal szemben pedig gyalog, a kerékpárt tolva.
Kérünk  benneteket,  hogy  minden  esetben  ügyeljetek  arra,  hogy  a  pályán  tartózkodókat  ne
zavarjátok, akadályozzátok.

ORVOSI TUDNIVALÓK

A rendezvény közelében állandó orvosi  ügyeleti  szolgálat  van.  2119 Pécel  Pesti  út  6.  A rajtszám
hátoldalán  van  az  orvosi  ügyelet,  valamint  Cseuz  László  telefonszáma  06-20-579-1144



megjegyzés: Ha gyógyszer hatása alatt vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett
veszel részt az eseményen, ezt írd a rajtszámod hátoldalára.

EGYÉB TUDNIVALÓK

 A  rajtszám  átvételével  minden  résztvevő  elismeri,  hogy  a  versenykiírást  ismeri  és  a
szabályokat betartja. A szabályok megszegése a túrából való  kizárást vonhatja maga után.

 Minden résztvevő a  rajtszám átvételével  hozzájárul,  hogy az eseményen készült  film-,  és
képanyagokban  valamint  azok  reklámcélú  felhasználásban  szerepelhet,  és  ezért
ellenszolgáltatást nem kér.

 A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára. Szemét eldobására
kizárólag  a  kihelyezett  tárolókba  van  lehetőség.  A  kihelyezett  szeméttárolókon  kívüli
szemetelés a versenyből való kizárást vonja magával!

 A  versenyen  minden  18  éven  felüli  felkészült  kerékpáros  rajthoz  állhat,  aki  elfogadja  a
versenykiírásban és a szabályzatban foglalt feltételeket.

 A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!

 Az  esemény  helyszínén  bármilyen  kereskedelmi-  és  reklámtevékenység  csak  a  Rendezők
előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.

Pécel, 2014.  augusztus 12. Rendezőség




