
 

„TÁPIÓ-25” KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA 
SZERVEZŐBIZOTTSÁGA 

 
 
 
 

"Tápió-25" terep kerékpáros  
teljesítménytúra 2021. 

 
V e r s e n y k i í r á s 

 
A szervezőbizottság 2021. évben rendezi meg a XXII. "Tápió-25" terep-kerékpáros 
teljesítménytúrát. 
 
A verseny megrendezésének célja:  
 
A több mint húszéves múlttal rendelkező verseny megrendezésével továbbra is az eredetileg 
kitűzött célt szeretnénk megvalósítani: a rendőrség és más fegyveres- és rendvédelmi szervek 
állományába tartozók és családtagjaik, valamint minden civil érdeklődő és kerékpározást 
kedvelő számára versenyzési lehetőség biztosításával népszerűsíteni a kerékpározást, 
lehetőséget teremteni sportbaráti kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére, a sport segítségével 
is erősíteni a fegyveres- és rendvédelmi szervek és a civil társadalom kapcsolatát. 
 
A verseny helyszíne:  
 
Szentmártonkáta, Tápióság, Tápiószecső települések körzete.  
 
A verseny időpontja:  
 
2021. május.29 
 
Rendező szervezetek:  
 
Készenléti Rendőrség 
Suigecu Dojo Harcművészeti és Sportközpont, Szentmártonkáta 
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendészeti Szabadidő- és Sportcentrum 
Budapesti Rendészeti Sportegyesület 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság 
Nagykátai Rendőrkapitányság 
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A verseny fővédnökei:  
 
Zsinka András r. vezérőrnagy úr a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes 
Államtitkára, 
Réthy Pál úr a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 
Államtitkára,  
Dr. Kuczik János r. vezérőrnagy úr, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a 
Készenléti Rendőrség parancsnoka  
 
A verseny védnökei:  
 
Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes úr, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 
igazgatója, főkapitány-helyettes, 
Rostás Tibor r. alezredes úr, a ROKK, Rendészeti Szabadidő- és Sportcentrum 
Vezetője, 
Dr. Boér Imre Hunor úr, Szentmártonkáta nagyközség polgármestere,  
Salánki Zoltán r. alezredes úr, a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője 
Dr. Dobozi József úr, a Suigecu DHSE elnöke.  
 
A teljesítménytúra távja:  
 
Kb. 25 km, amelyből mintegy 3 km aszfaltút, a táv többi része terepen kerül kijelölésre. 
Gyermek kategóriákban indulóknak 10 km terepen. 
 
Versenykategóriák, szintidők: A versenyt egyéni rendszerben bonyolítjuk le.  
 
Kategóriák * 
 
Felnőtt (18 éven felüliek) női (szintidő 150 perc) férfi (szintidő 150 perc) 
Szenior I (+35) női (szintidő 150 perc) férfi (szintidő 150 perc) 
Szenior II (+45) női (szintidő 150 perc) férfi (szintidő 150 perc) 
Masters I  (+55) női (szintidő 150 perc) férfi (szintidő 150 perc) 
Masters II (+65) női (szintidő 150 perc) férfi (szintidő 150 perc) 
Junior (14-18 évesek) leány (szintidő 150 perc), fiú (szintidő 150 perc) 
Gyermek I. (10-14 évesek) leány (szintidő 150 perc) fiú (szintidő 150 perc) 
Gyermek II. (10 év alatti 
leányok, fiúk) 

leányok, fiúk (szintidő nincs) leányok, fiúk (szintidő nincs) 

*(A kategóriákba történő besoroláskor a verseny időpontjában betöltött életkort vesszük figyelembe. Az egyes 
kategóriákat csak kellő számú nevezés esetén indítjuk, a kategóriák esetleges összevonásáról a szervező 
bizottság dönt!)  
 
Alkategóriák 
 
„Rendvédelmi” 
A „rendvédelmi” alkategóriában indulhatnak a rendvédelmi és fegyveres szervek hivatásos, 
köztisztviselő és közalkalmazott dolgozói. A rendvédelmi kategóriában előnevezéskor a 
versenyző rendfokozatát, pontos beosztását és a szolgálati helyét meg kell jelölni! 
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"Civil": 
A „civil” alkategóriában indulhat minden „civil” sportoló, (pl. a rendvédelmi és fegyveres 
szervek dolgozóinak családtagjai, a közép- és általános iskolák diákjai, stb.)  
 
 
Díjazás:  
 
A díjak minden kategóriában a győzteseknek kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint: 
   

I. helyezettek: érem, oklevél 
II. helyezettek: érem, oklevél 
III. helyezettek: érem, oklevél 

 
A túra teljesítéséről minden versenyző emléklapot kap.  
 
A nevezés, illetve a versenyzés feltételei, egyéb tudnivalók: 
 

1. A teljesítménytúrára előzetesen, egyénileg kell a nevezni a mellékelt „Nevezési lap” 
értelemszerű kitöltésével.  

 
Az előzetes nevezés határideje: 2021. május 25. 

 
A fenti határidőn túli, illetve előzetes nevezés nélkül a helyszínen nevezést fő 
szabályként nem fogadunk el! Az esetleges méltányolható körülményekről a 
Szervező Bizottság dönt! 

 
2. Az előzetes nevezéseket írásban, a mellékelt nevezési lap kitöltésével kizárólag 

elektronikus úton az alábbi e-mail címre kérjük továbbítani: Dr. Németh Tamás r. 
ezredes. nemetht@kr.police.hu 
 

3. Regisztráció és nevezés személyesen a verseny (rajt/cél) helyszínén 
(Szentmártonkáta, Arany János Általános Iskola, Szentmártonkáta, Battha Sámuel 
utca 1.) történik.  
 

4. A regisztráció alkalmával a résztvevőknek személyazonosításra alkalmas okmányt, a 
rendvédelmi alkategóriában indulóknak szolgálati (illetve nyugdíjas) igazolványt 
(rendvédelmi, katonai) be kell mutatniuk.  
 

5. A részvételhez MTB típusú kerékpár szükséges. Fő szabályként a versenyben e-bike 
kerékpárral nem lehet részt venni. Amennyiben megfelelő számú e-bike versenyző 
jelentkezik, úgy külön kategóriát indítunk, amelyről a verseny szervezőbizottsága 
dönt. 
 

6. Nevezési díj előnevezés esetében 3000 HUF/fő (18 éven aluliaknak 2000 HUF/fő), 
amelyet a helyszínen a verseny kezdete előtt, a regisztrációkor kell befizetni. Az 
előnevezést méltányolható ok miatt elmulasztó, a helyszínen nevező versenyző 
nevezési díja felnőtt esetében 5000 HUF/fő, (18 éven aluliaknak 4000 HUF/fő.) A 
nevezési díj tartalmazza az étkezés költségét.  
 

mailto:nemetht@kr.police.hu
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7. A verseny útvonalának egy részét közúton jelöltük ki, ezért a verseny ideje alatt a 
KRESZ szabályait minden versenyző köteles betartani!  
 

8. A versenyen való részvételnek nem feltétele a sportorvosi igazolás, a versenyen a 
versenyzők saját felelősségükre indulnak! A kerékpáros sisak viselése kötelező! 
Egyéb védőfelszerelés (könyök-, térdvédő, szemüveg) viselése ajánlott!  
 

9. Kizáró okok: A KRESZ szabályainak megszegése, a menetvonalról való szándékos 
letérés és a táv lerövidítése, az ellenőrző pontok bármelyikének érintése nélküli célba 
érkezés és bármilyen sportszerűtlen magatartás a versenyből való kizárást vonja 
maga után!  
 

10. Óvás: 10. 000.- HUF óvási díj megfizetése ellenében a vezető bírónál. 
 

11. Jelentkezés, regisztráció 2021. május 29-én, szombaton 08.00 órától 09.30 óráig a 
helyszínen (Szentmártonkáta, Arany János Általános Iskola, Szentmártonkáta, Battha 
Sámuel utca 1.)  
 

12. Megnyitó, technikai értekezlet 09. 35 órától. Rajt: Az iskola előtti útszakaszon, ún. 
„tömegrajt”. Cél: ugyanott. Útvonal: a tereptárgyakon szalaggal jelölve. 
 

13. Kérjük, hogy a sportolók kifogástalan műszaki állapotú MTB típusú kerékpárokkal 
versenyezzenek, mivel a verseny ideje alatt bekövetkezett műszaki hiba miatti 
időveszteséget a versenybíróság nem veszi figyelembe. 
 

14. A verseny napján a résztvevők számára ebédet biztosítunk. A versenyzők és 
résztvevők a versenyt megelőzőn és utána, valamint étkezést megelőzően és utána a 
verseny helyszínéről történő eltávozásukig kötelesek szájmaszkot viselni.  

 
15. A verseny résztvevőinek adatkezelésére (GDPR), a Suigecu DHSE Adatvédelmi 

tájékoztatójában szereplő szabályok vonatkoznak. A versenyen fényképek és videó 
felvételek készülnek, amelyek nyilvánosak és a közösségi portálokon közzétehetők.   
 

16. A verseny megrendezésére előre nem tervezett események, körülmények (szolgálati 
feladatok, időjárás, vírusjárvány miatti veszélyhelyzet stb.) miatt a versenykiírástól 
eltérően későbbi időpontban is sor kerülhet, erről a jelentkezőket értesítjük. 
 

17. A versennyel kapcsolatos további információkért dr. Dobozi Józsefhez (mobil: +36 
30 510 1712, BM 15-832, e-mail jozsef.dobozi@bm.gov.hu.) vagy dr. Németh 
Tamáshoz (mobil: +36 20 549 7938, BM 68-300, vagy a nemetht@kr.police.hu e 
mail címen) lehet fordulni. 

 
Kellemes időtöltést, eredményes versenyzést kívánunk! 

 
Budapest, 2021. január 30.  

 
 
Szervezőbizottság 

mailto:jozsef.dobozi@bm.gov.hu

