2021-ben végre indul a SUPerior Challenge MTB és terepfutó sorozat
Igazodva a kor igényeihez és versenyszervezői tapasztalatainkból kiindulva Búr Zsolt és
Sós Sándor (Superior Racing Team) egy merőben új alapokra helyezett, szabadidős MTB és
futó sorozatot indít el 2021-ben.
A futók és a bringások egy napon a legnagyobb sportbarátságban versenyezhetnek, sőt a
bevállalós futók még bringára is pattanhatnak, ha időben befutnak a célba...
Elsősorban a családokat szeretnék megszólítani és a rendezvényekre invitálni, hiszen a
legfontosabb szempont, hogy minden korosztály jól érezze magát és megtalálja a neki
legmegfelelőbb versenyszámot.
A bringásoknak lesz úgynevezett családi futam rövidített táv (10 km bringa), melyet szülő és
gyermek közösen teljesíthet…
A futók választhatnak, hogy a negyed maratont vagy a félmaratont teljesítik.
A MTB pályának egy kb. 30 km-es kört jelölnek, melyet lehet egyszer (rövid táv), vagy kétszer
(hosszú táv kb. 60 km) teljesíteni.
Alkalmazott kategóriák a kerékpár:
●
●
●
●
●
●

U9-U11 (csak családi mini táv)
U13-U15-U17-Master 4 ( csak rövid táv)
U19-felnőtt-Master 1/2/3 (rövid vagy hosszú táv)
Összevont Single Speed (csak hosszú táv)
CX-Gravel (csak hosszú táv)
Összevont Ebike (csak hosszú táv) - Pedelec: Kizárólag a hajtás rásegítésében vesz
részt a motor, csak pedálozás esetén kapcsol be. A motor teljesítményének névleges
értéke nem lehet magasabb, mint 250W, és a rásegítés csakis 25 km/h-ig
megengedett.
Csak azok a Pedelec-el indulók lesznek értékelve, akiknek elektromos rásegítéses
bringája megfelel az előzőekben részletezett UNIÓS pedelec kritériumnak!

A start/cél terület kiemelt figyelmet kap azáltal is, hogy ott a hosszú táv áthalad, ezáltal a
versenyzők számíthatnak a szurkolók, családok biztatására, valamint számos kísérő
programnak is a helyszíne. Gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, mini ELEminátor
ügyességi pálya, vagy a felnőtteknek egészség és életmód tanácsadás és bemutatók,
kóstolók…stb.
Helyszínek és időpontok:
● Visegrád Nagyvillám MTB és Terepfutó Challenge(Superior MTB sorozat 1.)
Visegrád Sípálya - március 27.
● Vértesboglár MTB piknik(Superior MTB sorozat 2.)
Vértesboglár faluvég - június 5.
● Újbuda Maraton(Superior MTB sorozat 3.) - június 26.
● Dunamente-Gerecse(Superior MTB sorozat 4.) Lábatlan - szeptember 18.

Összetett:
Versenyenként az első helyezettek 80, és egyre kevesebb, míg az 50. helyezett és a továbbiak
1 pontot kapnak.
A négy Maratont követően 2021 szeptemberében kerül sor az összetett díjátadóra a záró
maratont követően.
A sorozat kiírási és nevezési felülete itt érhető el:
https://www.superiormtbteam.com/supchallenge
Hírek, események, képek, filmek:
https://www.facebook.com/ujbudamtbse/
https://www.youtube.com/channel/UCM9oWSfZD-S-qHJ0431HSsw

Előnevezési és nevezési díjak a négy futamra:
Mini családi táv:
Előnevezés a négy futamra egyben 2021.01.31-ig
A versenyző gyermek vagy gyermekek díja:
A kisérő felnőtt vagy felnőttek díja:
Egy felnőtt és egy gyermek előnevezési díja a 4 futamra:

2.000,- Ft/fő
1.000,- Ft/fő egy futamra.
12.000,- Ft

2021.02.01-et követően az adott versenyt megelőző 48 óráig a nevezési díjak:
Gyermek vagy gyermekek díja:
2.500,- Ft / fő
A kisérő felnőtt vagy felnőttek díja:
1.500,- Ft/fő egy futamra.

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
A mini távon a 7-12 év közötti gyerekeket díjazzuk U9-U11-U13 kategóriákban. Idősebbek is
nevezhetnek és teljesíthetik a távot ( a gyerekekre vonatkozó díjak mellett), de ők nem
lesznek külön értékelve, így az összetett pontversenyben sem szerepelnek!
Rövid vagy hosszú táv 2021.01.31-ig:
A 4 futamra egyben:

19.000,- Ft

2021.02.01-től már csak az egyes futamokra lehet nevezni a következő díjtételek mellett:
-Visegrád Nagyvillám Challenge 02.28-ig:
6.000,- ft 03.25-ig: 8.000,- ft
-Vértesboglár MTB piknik 05.08-ig:
6.000,- ft 06.03-ig: 8.000,- ft
-Újbuda Maraton 05.26-ig:
6.000,- ft 06.24-ig: 8.000,- ft
-Dunamente-Gerecse Maraton 09.04-ig:
6.000,- ft 09.16-ig: 8.000,- ft

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!

Lemondási feltételek:
Nevezési díjat nem utalunk vissza, de azt fel lehet használni bármely általunk rendezett
verseny nevezésénél, vagy díjmentesen átírjuk más nevére, ha azt az adott versenyt
megelőzően (48 órával) jelzed nekünk!
Fizetési információk:
Újbuda MTB és Szabadidő SE
Bankszámlaszám:
10101542-74050400-01004003
Budapest Bank
A nevezésről és a nevezési díj beérkezéséről is visszaigazoló emailt küldünk,
valamint az esemény weboldalán feltüntetjük a már elfogadott nevezéseket.
Amennyiben nem érkezik egy héten belül visszajelzés, itt lehet érdeklődni:
ujbudamtb@gmail.com
Kérjük a számla igény a nevezésnél jelezni!
Számlát csak a ténylegesen utaló nevére tudunk kiállítani!
Az adott előnevezést akkor tudjuk elfogadni, ha a megadott határidőig számlánkra
beérkezett a nevezéshez tartozó teljes összeg!
FIGYELEM! Maximálisan 300 fő nevezését tudjuk fogadni a rövid és hosszú távra!!!!! Amint
betelt a létszám (beérkezett nevezési díj) zárjuk a nevezést!

Rajtok:
A sorozat minden állomásán egységesen azonos időpontban lesznek a rajtok azaz:
● A futók 10 és 20 km-en 8 órakor rajtolnak. A második kört csak akkor kezdhető meg,
ha az első köridő 75 percen belül van…
● 10:30 Pedelec (elektromos rásegítésű bringások)
● 10:40 Hosszú táv és egysebisek
● 10:50 Rövid táv
● 11:00 Családi futam
Kategóriák:
Családi mini táv(csak felnőtt kísérővel)
● U9 lány (7-8 évesek)
● U9 fiú (7-8 évesek)
● U11 lány (9-10 évesek)
● U11 fiú (9-10 évesek)
● Felnőtt kísérő nélkül is…
● U13 lány (11-12 évesek)
● U13 fiú (11-12 évesek)
● Kategórián kívüli indulók, értékelés nélkül…

Rövid táv(csak U15-től nevezhető)
● U15 lány (13-14 évesek)
● U15 fiú (13-14 évesek)
● U17 lány (15-16 évesek)
● U17 fiú (15-16 évesek)
● U19 nő (17-18 évesek)
● U19 férfi (17-18 évesek)
● Felnőtt nő (19-29 évesek)
● Felnőtt férfi (19-29 évesek)
● Master 1 nő (30-39 évesek)
● Master 1férfi (30-39 évesek)
● Master 2 nő (40-49 évesek)
● Master 2 férfi (40-49 évesek)
● Master 3 nő (50-59 évesek)
● Master 3 férfi (50-59 évesek)
● Master 4 nő (60 év felett)
● Master 4 férfi (60 év felett)
Hosszú táv:
● U19 nő
● U19 férfi
● Felnőtt nő
● Felnőtt férfi
● Master 1 nő
● Master 1 férfi
● Master 2 nő
● Master 2 férfi
● Master 3 nő
● Master 3 férfi
● Ebike női abszolút
● Ebike férfi abszolút
● Single Speed unisex abszolút
● CX-Gravel unisex abszolút
Díjazás:
Minden kategória első három helyezettje érem díjazásban részesül
Frissítés:
A start/cél területen és a 30 km táv felénél a HIGH5 frissítőpont várja a sportolókat…

Előnevezés folyamatos 2019 őszétől
https://www.superiormtbteam.com/supchallenge
Időmérő és nevezési szolgáltató: www.fairtiming.hu
További információk:
ujbudamtb@gmail.com
Sós Sándor: 30/786-2087

Terepfutás versenykiírás
Első alkalommal, de hagyományteremtés céljával hozzuk létre a
Superior Trailterepfutó versenysorozatot.
A futás megelőzi a MTB kerékpárversenyt , így az időben befutók a bringaversenyen is
indulhatnak.
A futás időpontjai:
●
●
●
●

Visegrád Nagyvillám Challenge (Superior Visegrád Trail sorozat 1.) március 27.
Vértesboglár piknik (Superior Vértesboglár Trail sorozat 2.)
június 05.
Újbuda Maraton (Superior Újbuda Trail sorozat 3.)
június 26.
Dunamente maraton (Superior Dunamente Trail sorozat 4.)
szeptember 18.

Előnevezés:
-A négy futamra egyben 10 km vagy 20 km 2021.01.31-ig:
16.000,- ft
2021.02.01-től már csak az egyes futamokra lehet nevezni a következő díjtételek mellett:
-Visegrád Nagyvillám Challenge
02.28-ig 5.000,- Ft 03.25-ig 6.000,- Ft
-Vértesboglár Challenge
05.08-ig 5.000,- Ft 06.03-ig 6.000,- Ft
-Újbuda Challenge
05.26-ig 5.000,- Ft 06.24-ig 6.000,- Ft
-Dunamente Challenge
09.04-ig 5.000,- Ft 09.16-ig 6.000,- Ft

A helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
Előnevezés:
https://www.superiormtbteam.com/supchallenge
Figyelem! Maximálisan 300 fő nevezését tudjuk fogadni a futótávokra!!!!! Amint betelt a
létszám (beérkezett nevezési díj) zárjuk a nevezést!

Frissítés:
A 10 km-es körön a start/cél területen és a táv felénél a HIGH5 frissítőpont várja a
sportolókat…
Rajtok:
A sorozat minden állomásán egységesen azonos időpontban lesznek a rajtok azaz:
A futók 10 és 20 km-en 8 órakor rajtolnak. A második kör csak akkor kezdhető meg, ha az
első köridő 75 percen belül van...

A futásnál alkalmazott kategóriák:
10 km-en:
● 10-13 évig junior férfi/nő (csak szülői írásos hozzájárulással)
● 14-18 évig ifjúsági férfi/nő
● 19-29 évig felnőtt férfi/nő
● 30-39 évig szenior 1 férfi/nő
● 40-49 évig szenior 2 férfi/nő
● 50-59 évig szenior 3 férfi/nő
● 60-99 évig szenior 4 férfi/nő
20 km-en:
● 14-18 évig ifjúsági férfi/nő
● 19-29 évig felnőtt férfi/nő
● 30-39 évig szenior 1 férfi/nő
● 40-49 évig szenior 2 férfi/nő
● 50-59 évig szenior 3 férfi/nő
● 60-99 évig szenior 4 férfi/nő
Fizetési információk:
Újbuda MTB és Szabadidő SE
Bankszámlaszám:
10101542-74050400-01004003
Budapest Bank
A nevezésről és a nevezési díj beérkezéséről is visszaigazoló emailt küldünk,
valamint az esemény weboldalán feltüntetjük a már elfogadott nevezéseket.
Amennyiben nem érkezik egy héten belül visszajelzés, itt lehet érdeklődni:
ujbudamtb@gmail.com
Kérjük a számla igény a nevezésnél jelezni!
Számlát csak a ténylegesen utaló nevére tudunk kiállítani!
Az adott előnevezést akkor tudjuk elfogadni, ha a megadott határidőig számlánkra
beérkezett a nevezéshez tartozó teljes összeg!
Lemondási feltételek:
Nevezési díjat nem utalunk vissza, de azt fel lehet használni bármely általunk rendezett

verseny nevezésénél, vagy díjmentesen átírjuk más nevére, ha azt az adott versenyt
megelőzően (48 órával) jelzed nekünk!

Díjazás:
Minden futó kategória első három helyezettje érem díjazásban részesül a befutóérem
mellett
Összetett:
Versenyenként az első helyezettek 80 és egyre kevesebb míg az 50. helyezett és a továbbiak
1 pontot kapnak. A DNF nem kap pontot! A négy Maratont
A négy Maratont követően 2021 szeptemberében kerül sor az összetett díjátadóra a záró
maratont követően.
Időmérő és nevezési szolgáltató: www.fairtiming.hu
További információk:
ujbudamtb@gmail.com
Sós Sándor 30/786-2087

