
Mobilitási HMobilitási HMobilitási HMobilitási Hétététét    
2010. szeptember 162010. szeptember 162010. szeptember 162010. szeptember 16----22.22.22.22.    

Tamási Kerékpáros programokTamási Kerékpáros programokTamási Kerékpáros programokTamási Kerékpáros programok    
 
 
 
 

2010. szeptember 19. Vasárnap2010. szeptember 19. Vasárnap2010. szeptember 19. Vasárnap2010. szeptember 19. Vasárnap    
Amatőr kerékpáros időfutam verseny a TamásiAmatőr kerékpáros időfutam verseny a TamásiAmatőr kerékpáros időfutam verseny a TamásiAmatőr kerékpáros időfutam verseny a Tamási----Pári kerékpárútonPári kerékpárútonPári kerékpárútonPári kerékpárúton    

 
Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín: Tamási, Szent István Park (versenyközpont) 
 
Program:Program:Program:Program:    

15:30 Nevezés 
16:00 Rajtok 1 perces indítással 
17:15 Értékelés, díjátadó 

 
Korcsoportok: Korcsoportok: Korcsoportok: Korcsoportok:     

13 év alatti  fiú és lány 
 13-14 éves  fiú és lány 
15-16 éves   fiú és lány 
17-18 éves  fiú és lány 
19-39 éves  férfi és nő 
40 év feletti  férfi és nő 

A fiúk és lányok külön kerülnek értékelésre! 
    
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:     
A Szent István Parkból egyenként rajtolva, bármilyen saját kerékpáron kell a 
kerékpárúton 10 km-es távot megtenni (oda-vissza Pári), a Pári fordítónál ellenőrző 
pont. Az eredményeket a táv teljesítésének ideje alapján határozzuk meg. 
A verseny a kerékpárút lezárásával kerül megrendezésre! 
Mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen, 14 év alatti résztvevő csak 
szülői beleegyezéssel indulhat! 
Bukósisak használata erősen ajánlott! 
A versenyen versenyengedéllyel rendelkező kerékpárosok nem kerülnek értékelésre! 
 
Díjazás:Díjazás:Díjazás:Díjazás: korcsoportonként az első 3 helyezettnek érmet, ajándéktárgyakat 
biztosítunk. 
 

2010. szeptember 2010. szeptember 2010. szeptember 2010. szeptember 21212121. . . . KeddKeddKeddKedd    
Kerékpáros ügyességi versenyKerékpáros ügyességi versenyKerékpáros ügyességi versenyKerékpáros ügyességi verseny    

 
Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín: Tamási, Vályi Péter Szakképzö Iskola udvara (aszfalt pálya) 
 
Program:Program:Program:Program:    

16:30 Nevezés 
17:00 Rajtok 
18:00 Értékelés, díjátadó 

 
    
    



Korcsoportok: Korcsoportok: Korcsoportok: Korcsoportok:     
6-10 éves     fiú és lány 
10-14 éves     fiú és lány 
14-18 éves     fiú és lány 
18 év feletti    férfi és nő 

 
A fiúk és lányok külön kerülnek értékelésre! 
 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:     
A Kossuth téren kialakított kerékpáros ügyességi pályán egyénileg kell végighaladni 
bármilyen saját kerékpárral. Az eredményeket a teljesítési idő és a hibapontok 
alapján határozzuk meg. 
 
Díjazás:Díjazás:Díjazás:Díjazás: korcsoportonként az első 3 helyezettnek érmet, ajándéktárgyakat 
biztosítunk. 
 
 

2010. szepte2010. szepte2010. szepte2010. szeptember 22. Szerdamber 22. Szerdamber 22. Szerdamber 22. Szerda    
Tamási Autómentes Napi Tamási Autómentes Napi Tamási Autómentes Napi Tamási Autómentes Napi Kerékpáros Kerékpáros Kerékpáros Kerékpáros Felvonulás 2010Felvonulás 2010Felvonulás 2010Felvonulás 2010    

 
Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín: Tamási, Kossuth tér (indulás és érkezés) 
 
Program:Program:Program:Program:    

16:30 Résztvevők regisztrálása 
17:00 Indulás 
18:00 Érkezés 

 
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:     
A nagyobb városokban már megszokott autómentes napi kerékpáros felvonulások 
mintájára szervezzük meg a rendezvényt, célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a városban milyen kényelmes és hatékony közlekedési eszköz a kerékpár. 
Minden regisztrált résztvevö Mobilitás ajándékot kap! 
 
Útvonal: Útvonal: Útvonal: Útvonal:     
Kossuth tér-Szabadság utca-Csortos Gy. utca-Páva utca-Aradi utca-Vörösmarty utca-
Csokonai utca-Deák utca-Fő utca-Hársfa utca-Vas Gereben utca-Miklósvár utca-
Hársfa utca-Fő utca-Rákóczi utca-Dózsa Gy. utca-Szabadság utca- Kossuth tér 
 
 
 
Szervezők:Szervezők:Szervezők:Szervezők:    

Tamási Kerékpáros Alapítvány 
Tamási MTB Sport Club 

 
Info:Info:Info:Info:    

www.tamasikerekparsport.hu 
06-20-598-5283 

 
 

A rendezvényeken a részvétel INGYENES!A rendezvényeken a részvétel INGYENES!A rendezvényeken a részvétel INGYENES!A rendezvényeken a részvétel INGYENES!    
Minden rendezvényen frissítőt (üdítő, tea stb) biztosítunk a Minden rendezvényen frissítőt (üdítő, tea stb) biztosítunk a Minden rendezvényen frissítőt (üdítő, tea stb) biztosítunk a Minden rendezvényen frissítőt (üdítő, tea stb) biztosítunk a 

résztvevőknek!résztvevőknek!résztvevőknek!résztvevőknek!    


