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Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság 2017. 
2017. 03. 19. Félsziget Kupa 
A Félsziget Kupa, az MKSZ hivatalos országúti évadnyitó versenye március 19-én, nem csak az AKESZ 
által kiírt Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság első fordulója, hanem a Magyar Kupának is. Az idén 5 
futamban, 5 távon indulhatnak a különböző korosztályok. Minden kategóriában az 1-3. helyezett 
éremdíjazásban részesül. A leghosszabb 110 km-es távon indulók (Elite /MKSZ licence-szel/, Elite1 és 
Elite2 /AKESZ regisztrációval) abszolút legjobbja elnyeri a Félsziget Kupát, és az 1-6. helyezett 
pénzdíjazásban részesül. INGYENES gyalog- és kerékpáros túrával is készülünk! 

   

2017. április 2. XII. kerékvár-Békás Időfutam 
A kerékvár-Békás Időfutam, mely idén is a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság 2. futama volt gyönyörű 
nyárias és csak enyhén szeles idővel várta a Szentendrei-szigeten a közel 350 elő és helyszíni nevező 
versenyzőt, akik között 23 felsőokatási jogviszonnyal rendelkező versenyző volt, akik a Egyetemisták-
Főiskolások Budapest Bajnoki címért versenyeztek idén is férfi és női kategóriában. Az idei év női győztese 
Szarka Viktória, míg a férfiaknál Mészáros Zoltán (Bakony Bike KE) lett. A kerékvár Kerékpárszervíz 
támogatásával a dobogósoknak érmek, a korosztályos első helyezettek a kupák az abszolút elsőknek mezek 
kerültek átadásra a támogatóink, a Dr. Kelen és a Nutrixxion ajándékai mellett. A Fővárosi Önkormányzat 
támogatásával idén is az első 100 nevező emblémázott technikai pólót is hazavihetett. A rajt területét idén is 
Tahitótfalu Önkormányzata biztosította. 

   

2017. április. 9. Stop Cukrászda Időfutam 
Ismét jókora amatőr kerékpáros mezőny készülődött a Bajnai Sportcentrumban, a 27. STOP-CUKRÁSZDA 
IDŐFUTAM kerékpáros versenyre. Az időjárás derűs, napsütéses volt az amatőr országúti és MTB 
kerékpárosok a Gerecse útvonalán. A hazai élmezőny mellett indultak Szlovákiából, ill. az amatőr kerekesek 
honi legjobbjai is. Mint egy 280 amatőr kerékpáros indult a 25km és a 15 km-es távon. Napos időben 
rajtoltak egyenkénti indítással, Héregnél, és Tarjánnál volt a fordító. A héregi szerpentin megmászása oda-
vissza nehéz erőpróba elé állította az indulókat. Szerencsére nem történt komoly baleset. Köszönet Stop és a 
Hangulat Cukrászdának, Bajna Község Önkormányzatának, Tatabányai Polgárőröknek, hogy a rendezvény 
sikeres lebonyolításában közreműködtek. 
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2017. április 30. Péti Nagydíj 
Április 30-án kellemes tavaszi napon került megrendezésre a  XVII. Péti Nagydíj egyenkénti indításos 
időfutam amely 2017-ben a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság negyedik futama volt. A Pétfürdő- 
Vilonya-Pétfürdő közötti 21 kilométeres távon. 156 nevezőből 150-en teljesítették a kihívást, a abszolút első 
helyezett legjobb idővel 0:27:15  a szekszárdi színekben versenyző Balázs Attila ért célba,  míg a hölgyeknél 
az albertirsai Varga Tímea 0:33:05 másodperces idővel. Köszönjük a segítséget a  Pétfürdő 
Önkormányzatnak, a települések  Polgárőrségeinek. Sok szeretettel várunk mindenkit a 2018 évben is. 

    

2017. május 5. XV. Kínok Kínja kerékpáros mezőnyverseny 
A versenyre 285 előnevezett, és 47 helyszíni nevezés érkezett. A verseny kellemes tavaszias felhős időben 
zajlott, a kezdeti nehézségek után komolyabb baleset nélkül lezajlott. A hosszú táv a városon belüli lassú 
rajtot követően vette célba Dobogókőt, majd Csobánka, Pilisvörösvár Pilisszántó érintésével két kört tekerve 
tértek vissza Dobogókőn keresztül Esztergomba. A verseny a hosszú távon Peák Barnabás (Konten-DKSI) 
2:40:43 idővel nyerte a férfiak között. dr Al Saida Leila 3:10:54 idővel lett a nőknél a legjobb. 

    

2017. június. 11. Tour de Gyömrő Mezőnyverseny 
Reggel 8:00-kor nyitotta meg kapuit a versenyre érkezők előtt a nevezési központunk. 50 segítőkész, 
felkészült önkéntesünk várta az elő-, és helyszíni nevezők népes táborát. A rendezvényem 7 futamban és egy 
idén negyedszer indításra kerülő Teljesítménytúra kategóriában indulhattak a résztvevők. Itt mindenki 
megtalálhatta magának legjobban megfelelő kategóriát. A futamok 9:30- tól  indításra, ahol óvodások, 
serülők, ifik, senior, master korúak mérhették össze tudásukat. Rendezvényünk fénypontja a CSALÁDI 
futam, melyen idén még soha nem látott számban indultak el a demonstrációs jellegű felvonulásukra .Velük 
együtt pattantak nyeregbe a tandemesek, fogyatékkal élők és gyengén látok, hogy ők is kivehessék részüket 
ebbe a pompás és mindenkit egybekovácsoló futamon. Gyömrői Amatőr Bajnokság 6. futama 80 és 30 km-
es távon került megrendezésre. Magyarországon ritkán látható országúti versenyen ilyen népes mezőny 
sorakozott fel a rajtvonalhoz. Ezen a napon több mint 700-an álltak rajthoz. 
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2017. július. 09. Turul Kupa 
280 amatőr országúti és MTB kerekes indult el a 30 km-es, ill. a 80 km-es távon. Az időjárás kegyeibe 
fogadta, a „drótszamár lovagokat”, végig ragyogó napsütésben kerékpároztak a Gerecse útjain. Jó volt látni, 
hogy egyre több tatabányai fiatal vállalkozik a 30km-es kerékpáros táv teljesítésére. Köszönet Patakiné 
Svaral Mariann önkormányzati képviselőnek a Gála Cukrászdának, a Stop Cukrászdának, a JEL 
Kerékpárüzletnek, a Tatabányai Városi Szabadidősport Szövetségnek, a Tatabányai Polgárőröknek, hogy a 
rendezvény lebonyolításában közreműködtek. 

     

2017. augusztus 13. Brigetio Országúti Mezőnyverseny 
A 37 km-es rövidtávon a férfiak versenyében 3 fő alakított ki 5 perces időkülönbséget a mezőnytől, végül 
sprintbefutó döntött a dobogós helyezésekről, 0:59:04 idővel Lepold Sámuel volt a leggyorsabb Darányi 
Máté és Labancz István előtt.  A hosszú távot teljesítőkre 91 km-es versenytáv várt, amely 610 méter 
szintkülönbséget tartalmazott. A viharos erejű szélben Kocsra érve kialakult az 5 fős szökevénycsoport, a 
verseny vége előtt 15 km-el már 1:15 volt az előnyük. A befutó előtt 500m-el a mezőny hátba vágta őket, de 
nem hagyták ennyiben, szépen rakták a kereket és óriási sprinthajrá döntött a helyezésekről. A versenyt 
hosszú szökéssel és nagyszerű sprinttel 2:16:43-as idővel Bozsik Bence nyerte, Sáska Zoltán és Tóth 
Norbert előtt! 

   

2017. szeptember 03. Pilis Kupa I. forduló Hegyi Időfutam Bajnokság 
2017.09.03-án immár IX. alkalommal került sor a Pilis kupa Hegyi Egyéni Időfutam bajnokságra. A verseny 
a már jól megszokott, hagyományos útvonalon haladt. Esztergom városközpontjából indult és Pilismarót újra 
aszfaltozott erdészeti útján át, Dobogókő Két-Bükkfa Nyeregig.. Idén összesen 185-en vágtak neki az útnak. 
A legjobb időt a férfiak között Kuba Ronald (OKR Cycles) érte el. Ideje: 42:31. A hölgyek között a legjobb 
időt Varga Tímea (ASE kerékpár) teljesített, ideje: 53:23 idővel. 
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2017. szeptember 24. Pilis Kupa II. forduló Hegyi Időfutam 
Immár 9. alkalommal került megrendezésre a IX.Pilis kupa II. fordulója Esztergomban. A verseny 
központnak az Esztergomi Rugby Club hotel adott otthont, ahol a kerékpár verseny mellett a „II. Országok 
útja kerékpártúra határtalanul”, rendőrségi bemutató, és még számos program várta a helyszínre érkezőket. 
A versenyen indulóknak Dobogókő volt a Cél. A 15 km-s távból 7 km sík, 8 km meredek emelkedő várta. 
183 nevezetből 178 teljesítette a kiírt távot. Abszolút idővel: 30:47 Szabó Bálint, a nőknél : 40:20 Varga 
Tímea (ASE kerékpár) 

     

2017. szeptember 24. 2017. évi EREDMÉNYHÍRDETÉS 
Az idei évben 10 utamból álló versenysorozatunkon csupán kettő futamon volt a résztvevői létszám 200 fő 
alatt, kettő esetben pedig meg haladta a 300 főt versenyenként. A versenysorozat alapvető díjazása nem 
változott 9 férfi és 6 női korcsoportban került kiosztásra a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnoki cím és mez. 
Az egyesületi versenyben idén is három kategóriában – utánpótlás, felnőtt, senoir – vihettek haza kupákat a 
regisztrált klubok. 

     


