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VASÁRNAP, 2019.SZEPTEMBER 15. 

Rimavská Sobota 

87,6 km – 1200 m 

  



Teatro Okolo Malohontu 2019 

A Teatro Okolo Malohontu kerékpárverseny 2014-ben alakult Rimaszombat városa és a 

Kishont régió népszerűsítése érdekében egész Szlovákiában, valamint a környező 

országokban. A szervező csapatot olyan elhatározott emberek alkotják, akik évi 365 

napot dolgoznak azért, hogy a legszebb és legjobb kerékpárversenyt szervezzék meg a 

régióban. A korai őszi természet szeptember közepén, a Kishont gyönyörű vidéke 

valamint a macskaköves befutó Rimaszombat történelmi főterén a szurkolók jelenlétében 

csodálatossá varázsolják a versenyt. Minden kerékpáros részt vehet rajta, amatőr vagy 

akár licenssel rendelkező is. A hegyi profilnak köszönhetően felér egy igazi tavaszi 

klasszikussal, ám a táv hosszúsága minden állóképességű kerékpárosnak megfelel. 

Bízunk benne, hogy a rendezvény színvonala és a pálya sokszínűsége sok versenyzőt 

és nézőt vonzz majd.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győztesek listája 

2018:  1. Gábor Feješ    2. Stanislav Béreš   3. Dániel Sasvári 

2017:  1. Adrián Babič    2. Dávid Kaško    3. Marcell Lippai 

2016:  1. Gábor Feješ    2. Dušan Kozel    3. Adrian Krupa 

2015:  1. Dušan Kozel    2. Filip Balciar   3. Juraj Karas 

2014:   1. Štefan Nôta   2. Filip Balciar   3. Dušan Kozel 



Információ 

A verseny igazgatója: Ing. Marek Urbančok, tel. sz. 00421 917 270 007 
Műszaki igazgató: Jozef Juhaniak, tel. sz. 00421 905 550 202 (magyarul beszélők) 
Szervező: OZ Okolo Malohontu 
Elérhetőség: info@okolomalohontu.sk 

Nevezési díj 

A VERSENY DÍJ 
BEFIZETÉSE 

2019.3.31-IG 

A VERSENY DÍJ 
BEFIZETÉSE 

2019.8.31-IG 

A VERSENY DÍJ 
BEFIZETÉSE 

2019.9.12-IG 

A NEVEZÉSI  DÍ J 
KI FI ZETÉSE A 

VERSENY NAPJÁN  

15,- € 19,- € 22,- € 25,- € 

 

A nevezési díjat bankkártyával vagy banki átutalással lehet téríteni. Banki utalásnál a 

nevezési űrlapon keresztül történik a fizetés. A verseny napján a nevezési díj 25,- euró 

és csak készpénzzel lehet fizetni. A regisztráció csak akkor teljes, ha sikersen megtörtént 

a versenydíj befizetése. A jelentkezési díj nem visszatérítő és nem is lehet átvinni a 

következő évre. 2019.9.8-ig lehetséges a jelentkezést átadni más személyre is – ennek 

a személynek viszont regisztrálva kell lennie a versenyre. 

A verseny nap menetrendje 

08:00 – nevezés kezdete, rajtszámok kiosztása 

10:00 – nevezés vége 

10:30 – Teatro Okolo Malohontu verseny rajtja 

10:45 – kísérő program kezdete  

12:00 – ebédek kiosztásának kezdete 

12:45 – az első versenyzők várható érkezése 

14:30 – győztesek díjátadása  

16:00 – az ebédek kiosztásának vége 

A versenyzők prezentációja 

– a rajtszámok kiosztására 2019.9.15.-án kerül sor, Rimaszombat főterén a Čierny Orol 

étteremben  
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Korosztályok 

Férfiak: 

– A: 18 éves korig ( -2001) 

– B: 19-22 évesek (00-97) 

– C: 23-29 évesek (96-90) 

– D: 30-39 évesek (89-80) 

– E: 40-49 évesek (79-70) 

– F: 50-59 évesek (69-60) 

– G: 60- nél idősebbek (59- ) 

Nők: 

– Z: 18- év fölött (2001- ) 

A 18 évnél fiatalabb versenyzőknek szülői beleegyezés szükséges!!! 

Speciális versenyek 

Hegyi pontverseny 
– A verseny pályán 4 hegyi hajrá van 
– Az első  három versenyző van pontozva: 3,2 és 1 ponttal 
– A legtöbb pontot elért versenyző nyer 
– Az egyenlő pontok esetén a célban való jobb helyezés dönt 
– A prémiumok jelölve lesznek: 1km, 500m és 200m 

Csapatverseny 

– A csapatversenynél egy csapatban minimum 4 és több tag lehet, a versenybe 
automatikusan nevezve vannak, ha elegendően neveznek 
– Minden tagnak  a csapatban, ugyanazt a csapat megnevezést szükséges a 
regisztrációnál bejelenteni 
– A célban minden egyes csapatból az első 4 versenyző ideje- eredménye 
számít- másodperc lefelé kerekítése alapján 
– Az a csoport  nyer, mely a legrövidebb időt éri el, az egyenlő idők elérése eseténa 4. 
versenyző ideje dönt a célban 

Nehézsúlyúak versenye  

– a nehézsúlyúak versenyébe bármely korosztály versenyzője indulhat, akinek 
a verseny napján a testsúlya 100,00 kg vagy annál több lesz  
– a versenybe a versenyzők NEM lesznek automatikusan bejelentve, maguknak kell 
nevezni 
– a versenyzők súlyát mérleg segítségével ellenőrizzük, aki nem teljesíti 
a követelményeket nem indulhat ebben a kategóriában, csak a saját korcsoportjában 

Történelmi kerékpárok versenye  

– a történelmi kerékpárok verenyében bármely korcsoportú kerékpáros részt vehet, akik 



a teljes távot teljesítik a kerékpárjukon, aminek a következő feltételeknek kell 
megfelelnie: 

 acél váz 

 váltók a vázon 

 fékzsinór fenti vezetése 

 klasszikus pedál, patent nélkül 

 semmilyen karbon kiegészítő, alkatrész 

– a kerékpárok a nevezésnél lesznek ellenőrizve, amely kerékpár nem felel meg 

a feltételeknek, a versenyző nem indulhat ebben a kategóriában, csak a saját 

korcsoportjában 

A legtapasztaltabbak versenye 
– a legidősebb versenyző aki célba ér díjban részesül 

Díjak 

– az abszolút győztes a VELORE felajánlásából egy mezt, valamint egy vándorserleget 

nyer 

– abszolút első 5 helyezett tárgyjutalomban részesül 

– minden kategória első 3 helyezettje trófeát és 1kg mézet nyer Medúľ 

– a hegyi verseny első 3 helyezettje trófeát és tárgyjutalmat nyer  

– a csapatverseny legjobb 3 csapata diplomot és nyereményalap (100,- €, 80,- €, 60,- 

€) 

– a nehézsúlyúak első 3 helyezettje diplomban részesül 

– a történelmi kerékpárok versenye kategória első 3 helyezettje diplomban részesül 

– a legidősebb versenyző diplomban részesül 

Kiséro autók 

– csak a rendezők kísérőautója lesz a konvojba engedve 

– Kísérő autók nem lesznek megengedve a versenyzők maximális biztonsága 

érdekében 

– két kísérőautó lesz elérhető a várható átlagsebességgel amelyekbe a versenyző 

pótkereket helyezhet el, valamint pótbelső és nagy pumpa lesz bennük: 

 1. kísérőautó az első csoport után(várható 37km/h átlagsebesség)  

 2. kísérőautó a második nagy csoport után(várható 33 km/h átlagsebesség)  

– Az utolsó versenyző után – gyűjtő auto 

  



Feltételek és szabályok 

– Minden versenyző, kisérő személy, néző, résztvevő a saját felelőségére vesz részt a 

versenyen 

– Minden versenyző, kisérő személy – önmagukban vagy másokban okozott kárért 

saját maga felel 

– A szervező nem felel azokért a károkért amelyeket a versenyző vagy kísérő okoz 

– A résztvevők kötelesek betartani a KRESZ előírásait, a rendőrség és a rendező 

utasításait. A verseny teljes közúti forgalmmal párhuzamosan lesz, de természetesen 

minden kereszteződés a rendőrség által lesz irányítva 

– Bukósisak viselése kötelező az egész verseny alatt 

– a versenyen csak országúti kerékpárral vehetnek részt a versenyzők amelyet emberi 

erő hajt, segítőmotorok nélkül  

– Tilos minden fajta hulladékot eldobni a verseny alatt – emiatt kizárást kaphat a 

versenyző 

– a kereszteződések rendőrség által lesznek bebiztosítva az első versenyzőtől az 

utolsóig, de csak 60 perc hátrányig az első versenyzőhöz képest. Megkérjük azokat 

a versenyzőket, akiknek a hátránya több mint 60 perc, különösen tartsák be a KRESZ 

előírásait 

– A szervezők jogot tartanak versenykiírás változására 

Frissítő zónák 

– az első frissítő zóna a 3. hegyi hajrá után lesz 52.km-en, kerékpáros kulacsot, Colát, 

banánt, és energiaszeletet kaphatnak a versenyzők... 

– a második frissítő zóna a célban les zahol ásványvíz, banán és édes sütemény várja 

a versenyzőket, teadélután... 

Ebéd 

– minden versenyző a célba érkezés után ebédet kap a Čierny orol étteremben 

- a regisztrált lovasok választhatnak a hús és a vegetáriánus ételek közül 

- a verseny napján regisztrált versenytársaknak csak húsos ételük lesz  

– ebédjegyet a nevezésnél kapnak a versenyzők  

Zuhanyzók 

– a verseny után minden versenyző számára elérhetők lesznek a Bodyform edzőterem 

zuhanyzói 300 méterre a verseny céljától  

  



Regisztráció 

Nevezzen be és fizesse ki a nevezési díjat, hogy a kedvezményes startdíj mellett gyors 

és problémamentes helyszíni nevezésben részesüljön. A nevezés a helyszínen is 

kivitelezhető, viszont ez esetben a startdíj drágább. Egy felejthetetlen kerékpárverseny – 

kaland vár minden kedves versenyzőt egy nagyon szép környezetben a következő 

előnyökkel: 

 rajtszám 

 egészségügyi bebiztosítás 

 időmérés - pontos elektronikus 

időmérővel 

 neutrális szerviz gépkocsi 

 fényképek - profi fényképészekkel 

 

 online eredmények 

 2x büfé a pályán és ebéd 

 ajándék 

 a verseny teljes útvonala rendőrség 

és magán személyekkel bebiztosítva 

 zuhanyzók 

 

 



Verseny térképe 

 

 



Verseny szintrajza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városi térkép 

  



Itiner 

Od 
štartu 

Do 
cieľa 

    
34 

km/h 
36 

km/h 
38 

km/h 

-2,9 87,6   RS, Hlavné námestie, SLÁV. ŠTART/CEREMONIAL START 10:30 10:30 10:30 

-2,7 87,4 ↑ križovatka rovno, ulica Hatvaniho       

-2,5 87,2 ← križovatka vľavo, ulica Cukrovarská       

-2,3 87,0 → kruhový objazd, 2. výjazd, ulica Cukrovarská       

-1,5 86,2 → kruhový objazd, 2. výjazd, ulica Cukrovarská       

-0,7 85,4 ↑ križovatka rovno, cesta E571 E58 smer cesta č.72       

0,0 84,7 ↑ Tabuľa koniec mesta RS, OSTRÝ ŠTART / START 10:37 10:37 10:37 

1,5 83,2 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:40 10:40 10:39 

1,7 83,0 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:40 10:40 10:40 

3,0 81,7 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:42 10:42 10:42 

4,0 80,7 ↑ Veľké Teriakovce 10:44 10:44 10:43 

4,6 80,1 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:45 10:45 10:44 

6,1 78,6 ↑ Vrbovce 10:48 10:47 10:47 

6,3 78,4 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:48 10:48 10:47 

8,1 76,6 ↑ Hrachovo 10:51 10:51 10:50 

8,2 76,5 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 10:51 10:51 10:50 

9,7 75,0 ↑ Kociha 10:54 10:53 10:52 

12,4 72,3 ↑ Rimavské Zalužany 10:59 10:58 10:57 

13,5 71,2 ↑ Rimavská Baňa 11:01 11:00 10:58 

13,7 71,0 ← križovatka vľavo, smer Lehota nad Rimavicou                                                                        11:01 11:00 10:59 

16,1 68,6 ↑ Lehota nad Rimavicou 11:05 11:04 11:02 

22,4 62,3 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 11:17 11:14 11:12 

23,8 60,9 ↑ Kokava nad Rimavicou 11:19 11:17 11:15 

24,8 59,9 → križovatka vpravo, smer Klenovec 11:21 11:18 11:16 

29,7 55,0 ↑ sedlo Chorepa,                                               Horská Prémia 11:29 11:27 11:24 

32,7 52,0 ↑ Klenovec 11:35 11:32 11:29 

33,3 51,4 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 11:36 11:33 11:30 

37,7 47,0 ↑ Hnúšťa 11:44 11:40 11:37 

37,9 46,8 → križovatka vpravo, po hlavnej, ulica 1.mája 11:44 11:40 11:37 

39,3 45,4 ↑ križovatka rovno                                                                                              11:46 11:43 11:39 

39,8 44,9 ↑ koniec mesta Hnúšťa 11:47 11:43 11:40 

44,0 40,7 ↑ sedlo Brezina,                                                 Horská Prémia 11:55 11:50 11:46 

46,4 38,3 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 11:59 11:54 11:50 

49,0 35,7 ↑ vrch kopca,                                                       Horská Prémia 12:03 11:59 11:54 

49,0 35,7 ↑ BUFET       12:03 11:59 11:54 

49,7 35,0 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 12:05 12:00 11:55 



52,2 32,5 → križovatka vpravo, smer Rovné 12:09 12:04 11:59 

52,7 32,0 ↑ Rovné 12:10 12:05 12:00 

55,9 28,8 ↑ Potok 12:16 12:10 12:05 

56,4 28,3 ↑ Alúvium blhu, začiatok 12:17 12:11 12:06 

61,5 23,2 ↑ Alúvium blhu, koniec 12:26 12:20 12:14 

61,9 22,8 ↑ Hrušovo 12:26 12:20 12:15 

62,4 22,3 ↑ križovatka rovno 12:27 12:21 12:16 

65,4 19,3 → križovatka vpravo 12:32 12:26 12:20 

66,1 18,6 ↑ Hrušovo, časť Ostrany 12:34 12:27 12:21 

68,9 15,8 ↑ Lukovištia 12:39 12:32 12:26 

70,0 14,7 ↑ koniec obce Lukovištia,                                Horská Prémia 12:41 12:34 12:28 

70,7 14,0 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 12:42 12:35 12:29 

73,9 10,8 ↑ Horné Zahorany 12:47 12:40 12:34 

76,1 8,6 ↑ vrch Škvára 12:51 12:44 12:37 

79,1 5,6 ↑ Rimavská Sobota, časť Vyšná Pokoradz 12:57 12:49 12:42 

81,3 3,4 → križovatka vpravo 13:00 12:53 12:45 

82,4 2,3 ↑ Rimavská Sobota 13:02 12:54 12:47 

82,5 2,2 ← križovatka vľavo, Košická cesta, cesta E571 E58 13:03 12:55 12:47 

83,1 1,6 → križovatka vpravo, ulica Janka Jesenského 13:04 12:56 12:48 

83,6 1,1 ↑ križovatka rovno, po hlavnej 13:05 12:56 12:49 

83,8 0,9 ↑ križovatka rovno, ulica SNP 13:05 12:57 12:49 

83,9 0,8 → križovatka vpravo, ulica P.O.Hviezdoslava 13:05 12:57 12:49 

84,2 0,5 ← križovatka vľavo, ulica Kolomana Mikszátha 13:06 12:57 12:50 

84,5 0,2 ← križovatka vľavo, ulica Štefana Hatvániho 13:06 12:58 12:50 

84,7 0,0 ↑ Hlavné námestie                                                Cieľ / Finish 13:06 12:58 12:51 

 


