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IV. LKSE Grand Prix 

Gyorsasági görkorcsolyázó verseny 
VERSENYKIÍRÁSA 

 

 

 

 

 
A Lángoló Kerekek Sport Egyesület ezúton meghirdeti a IV. LKSE Grand Prix 

versenyt. A Verseny a MOGSZ által idén is megrendezésre kerülő 2017. évi 

utánpótlás versenysorozat 1. fordulója! 

 

 

A verseny helye és ideje: 

Tatabánya görkorcsolya pálya 

 

2017. április 08-09.  

Kezdés: szombat 10:00  

Technikai értekezlet 2016. április 08. 09:30 

 

 

Pálya hossza: 200 méter 
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Versenytávok: 

 

 

Amatőr versenyzők távjai: 

Születési 

dátum 

Korosztály Első táv Második táv Harmadik táv 

2012 Előkészítő 100 m 200 m 300 m 

2011  Mini 100 m 200 m 300 m 

2010 Junior F 100 m 200 m 300 m 

2008-2009 Junior E 200 m 300 m 500 m 

2006-2007 Junior D 300 m 500 m 1500 m 

2004-2005 Junior C 300 m 500 m 1500 m 

2002-2003 Kadett 300 m 500 m 1500 m 

-2001 Junior AB 300 m 500 m 1500 m 

 

 

 

 

Profi versenyzők távjai: 

Születési 

dátum 

Korosztály Első táv Második táv Harmadik 

táv 

Negyedik 

táv 

2010 és utána Junior F 100 m 200 m 300 m 400 m 

2008-2009 Junior E 300 m 500 m 800 m 1000 m 

2006-2007 Junior D 300 m 500 m 1000 m 2000 P 

2004-2005 Junior C 500 m 1000 m 2000 P 3000 E 

2002-2003 Kadet 500 m 1000 m 3000 P 5000 E 

-2001 Junior 

AB+Felnőtt 

500 m 1000 m 3000 P 5000 E 

 

 

Váltók: 
A váltóversenyek amatőröknél 9 kör, profiknál 12 kör. 

A versenyen az Amatőr GP szabályzatával összhangban csak 3 fős váltó 

indítható! 
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A verseny lebonyolítása: 

 

Rövid távok:  

Futamonként maximum 4 vagy 5 induló engedélyezett. 

 „A” és „B” final rendszerben. 

16 versenyzőnél nagyobb létszám esetén időfutamokat kell rendezni, ahonnan a 

legjobb 16 időt elérő versenyző jut a negyeddöntőkbe. 

16, vagy annál kevesebb versenyző esetén nincsenek idő előfutamok, a 

negyeddöntőkből futamonként az első 2 helyezett jut tovább az elődöntőbe. Az 

elődöntőkből az első 2 helyezett jut az „A” döntőbe, a 3-4. helyezett pedig a „B” 

döntőbe. 

A tovább nem jutott versenyzők a futamukban elért időeredményük alapján kerülnek 

besorolásra. 

 

 

Hosszú távok:  

a versenyzők együtt rajtolnak. A rendező vagy a főbíró ítélete alapján selejtezés 

történhet hosszú távon is, ebben az esetben csak egy döntőre kerül sor, a döntőbe 

nem jutott versenyzők besorolása előfutamban elért helyezésük alapján történik. 

 

 

Versenyszabályok: 

a.)Versenymagatartás: 

 A versenybíró hívására a kijelölt rajthelynél kell jelentkeznie a futam minden 

résztvevőjének. 

 A hibás rajtot meg lehet ismételni. Az egy távon belüli második hibás rajtját 

elkövető sportolót ki kell zárni. A hibás rajtok elbírálására egyszemélyileg az 

indító bíró jogosult. Döntése nem képezheti óvás alapját. 

 A lekörözött versenyzőket, váltókat a versenybíró felszólíthatja a pálya 

elhagyására, a verseny befejezésére, a versenyző köteles ezt elfogadni. 

 A váltó csapatok indítása csapatonként 1 – 1 versenyzővel, egyszerre történik. 

A váltás a versenyben futó csapattag elé bekorcsolyázó csapattag kétkezes 

lökésével történik az erre kijelölt váltósávban. Váltás csak a váltózónában 

történhet, a leváltott versenyző az újabb váltáshoz köteles körbe 

korcsolyázni, nem fordulhat vissza. 

 Minden váltótag a minimum távot, legalább egy kört köteles megtenni. 
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b.) Felszerelés: 

 A versenyeken mindenki a saját felelősségére indul, a rendezők az 

elsősegélynyújtás lehetőségét biztosítják, de az előforduló balesetekért 

semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

 Bármilyen, jól összerakott görkorcsolyával lehet indulni. Maximális 

kerékméret a 2017. évi utánpótlás versenysorozat kiírása alapján 

 Fejvédő-sisak használata minden versenyző számára kötelező. Fejvédő-sisak 

nélkül, akár bemelegítésre is, pályára lépő versenyző azonnal kizárásra kerül. 

 Térdvédő, könyökvédő, illetve csukló-tenyérvédő használata ajánlott. 

 A versenyre rajtszámot a szervezők biztosítanak. 

 

c.) A verseny értékelése: 

Egyéni összetett: A helyezési számok összege alapján, holtverseny esetén a  

hosszabb távon elért jobb helyezés dönt. 

 

 

Nevezés: 

Összesített nevezés: a csapat névsora korcsoportonként felsorolva. 

 

Nevezési határidő: 2016. április 03. 

 

A nevezéseket a burningwheelsteam@gmail.com címre várjuk! 

 

 

Díjazás: 

• Egyéni: 1.-3. helyezett – érem (minden korosztályban az 1-6. helyezett díjazásban 

részesül!) 

• Váltók: 1.-3. helyezett – érem 

 

Költségek: 

 A csapatok minden költségük fedezetét saját maguk biztosítják. 

 Nevezési díj MOGSZ versenyengedéllyel: 

Amatőrök: 1000 Ft.- /fő 

Profik: 1500 Ft.- /fő 

 Versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzőknek 1500 Ft.- /fő 
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Információk, kérdések: 

 Rendezvénnyel kapcsolatosan:  

Tóth András:     +36-30-701-4302 

 Versennyel kapcsolatosan:  

Imre Julian főbíró:   +36-20-281-9902 

Sebők Zoltán versenyiroda vezető: +36-20-923-0306 

 Vagy: burningwheelsteam@gmail.com e-mail címen 

 

Egyéb rendelkezések: 

 A versenyen csak érvényes sportorvosi engedély birtokában lehet részt venni 

(kivéve, az első versenyes, versenyengedély nélküli résztvevők). 

 A sorsolást a Versenybíróság végzi, és a Technikai értekezleten válik 

nyilvánossá. 

 A rendezőség a nevezők számától függően a versenyszámok változtatásának 

jogát fenntartja! 

 Szóbeli észrevételekkel, közvetlenül a futam után, csak a csapatvezető 

fordulhat a főbíróhoz. 

 A sportszerűtlen és jogtalan (Joga a sportszerű kifogásoláshoz csak a 

csapatvezetőnek van!) reklamálás a reklamálók érintett versenyzőinek 

kizárását vonhatja maga után. 

 A versenyzők, edzők kizárása fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után. 

 A főbíró a figyelmeztetéseket, esetleges kizárásokat közvetlenül a futam 

után közli a versenyzővel és a hangosbemondó közvetítésével a csapatvezető 

és edző felé. 

 A döntések ellen (figyelmeztetés, kizárás, akadályozás, sportszerűtlen 

magatartás) óvással a versenybíróság döntnökéhez írásban lehet a 

csapatvezetőnek fordulni, a futam eredményének kihirdetése után, 20 percen 

belül. 

 Óvási díj: 5000Ft. 

 Minden más kérdésben, amelyről a jelen versenyszabályzat nem rendelkezik, a 

MOGSZ Versenyszabályzata, valamint a 2017. évi utánpótlás versenysorozat 

kiírása szerint kell eljárni. 

 Betegbiztosítási kártyáját mindenki hozza magával. 

 A versenyen a Rendezőség értékekért, holmikért semmilyen felelősséget nem 

vállal. 
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 A versenyen minden résztvevő és néző saját felelősségére vesz részt. Sem a 

szervezők, sem a bírók, sem pedig a létesítmény tulajdonosa nem vállal 

felelősséget a versenyen bekövetkezett balesetekért. 

 

A verseny helyszínén étkezési lehetőség biztosított, meleg étel vásárlásra is lesz 

lehetőség. 

 

 

 

Szombathely, 2017. március 01. 

A Lángoló Kerekek SE elnöksége 


