
VERSENYSZABÁLYOK
1. Az Amatőr Kupa országúti versenysorozat év végi pontversenyében csak azon versenyzők értékelhetőek, akik a futamokon regisztrálják magukat és a 
versenyszabályzat további pontjainak megfelelően versenyeznek. A regisztráció során a versenyző köteles egy fényképes igazolványt felmutatni, amelyen szerepel a 
születési adata. A regisztrációt követő futamon a Regisztrációs kártya átvehető, amely innentől kezdve megkönnyíti a nevezést. Regisztrálni utoljára az utolsó előtti 
futamon lehet.
2. Minden korosztály csak a számára kiírt futamon és távon indulhat, és csak itt értékelhető.
3. Az időfutamokon megengedett a triatlon kormány és a könyöklő használata.
4. Kemény héjú fejvédő használata kötelező! Mezőnyversenyeken időfutam sisakban indulni tilos!
5. A verseny közben frissíteni csak a boly végén lehet.
6. Azonnali kizárást von maga után:
6.1. A mezőnyversenyeken a triatlon kormány vagy könyöklő használata.
6.2. A kemény héjú fejvédő hiánya.
7. Pontot azon férfi versenyző nem szerezhet aki szerepel az MKSZSZ tárgyévet megelőző évi bármely ranglistáján szereplő 18 év alatti versenyzők esetében az első 
20 % (felfelé kerekítve), míg a 18 éves kortól az első 40%-ban (felfelé kerekítve) illetve a tárgyévben és azt megelőző évben kontinentális csapat valamint a válogatott 
keret tagja. A női versenyzők tekintetében korlátozás és kizárás nincs!
8. Egyenlő időeredmények
8.1. Időfutam: a helyezésnek megfelelő pontszámot kapja mindenki és helyezés nem maradhat ki. (pl. ha egyenlő idővel első két versenyző, akkor a következő időt 
elérő versenyző a második helyezett)
8.2. Mezőnyverseny: a befutási sorrend szerint kapják a pontokat a versenyzők.
9. Az év végi összesített pontversenyben pontegyenlőség esetén a sorrendet eldöntő szempontok:
9.1. a több jobb helyezés,
9.2. az utolsó közös versenyen elért jobb helyezés,
9.3. több fordulón való részvétel.
10. Díjazás:
10.1. fordulón: minden korosztály érem vagy kupa
10.2. év végén: minden korosztály érem és oklevél; egyesület oklevél, kupa.
11. Egyesületi eredményességi verseny
11.1. Utánpótlás Bajnokság: lány:1-2 és fiú: 1-2-3 korosztály
Az utánpótlás eredményességi értékelésben a három (3) legeredményesebb versenyző számít be a pontszámításba.
11.2. Felnőtt Bajnokság: női: 3 és férfi:4-5-6-7-8-9 korosztály
A felnőtt eredményességi értékelésben az öt (5) legeredményesebb versenyző számít be a pontszámításba.
11.3. Pontegyenlőség esetén a következő (4. illetve 6.) versenyző pontszáma dönt.
12. A fenti szabályokon kívül a futamokra a helyi illetve az UCI hivatalos versenyszabályzata érvényes.
13. Teljesítendő távok:
13.1. Rövidtáv: Női 1, Női 2, Férfi 1, Férfi 2, Férfi 3, Férfi 9
13.2. Hosszútáv: Női 3, Férfi 4, Férfi 5, Férfi 6, Férfi 7, Férfi 8
14. Értékelés
14.1. Rövidtáv esetében a 11 futamból 5 alkalommal rajthoz kell állni, év végén a 7 legjobb eredmény számít bele az összesítésbe.
14.2. Hosszútáv esetében a 13 futamból 7 alkalommal rajthoz kell állni, év végén a 10 legjobb eredmény számít bele az összesítésbe.
15. Reklamáció
A versenysorozat futamait követően a pontozásos eredménylista a Szövetség hivatalos lapján (www.akesz.hu) kihelyezésre kerülnek a kihelyezés dátumával 
egyetemben. Ez és csak ez tekintendő hivatalos listának. Ezt követően 10 napon belül van lehetőség a reklamációra e-mail (info@akesz.hu) útján. Az ez után beérkező 
észrevételek figyelembevételére nincs lehetőség! Ez a szabály alól kizárólag az utolsó futam a kivétel, ahol az eredményhirdetést követő 30 percben van lehetőség 
reklamációra.
16. Az év közbeni csapatváltás szabályai:
A versenyző amelyik klub szineiben benevez az első versenyre a tárgyévben, abban is kell befejeznie az évet. Ha a csapatát elhagyja bármilyen okból kifolyólag, akkor 
írásban (info@akesz.hu) kérvényezheti, hogy a csapatnév a neve mellöl törlésre kerüljön. Az új csapatnevet az elfogadott kérelem utáni versenyeken tudjuk csak 
feltüntetni, visszamenőlegesen nem. Az év végi pontszámításnál a csapatot váltó versenyző pontjai egyetlen csapat eredményébe sem számíthatók be, csak egyéni 
pontként viszi tovább a pontjait és csak egyéni versenyzőként kerül értékelésre.
17. A doppingellenes tevékenység körében, hogy tartózkodik minden tiltott szernek minősülő készítmény, tiltott teljesítmény-fokozó módszer alkalmazásától, és aláveti 
magát az esetleges dopping-ellenőrzésnek.
18. Az adott futam szervezője a versenyen, illetve az oda való utazás és elutazás során a versenyzőt ért kárért való felelősségét kizárja.


