2018. „Ki a mester két keréken?”
Kerékpáros közlekedésbiztonsági vetélkedő

VERSENYKIÍRÁS
A verseny rendezője:
 Magyar Autóklub Ifjúsági Bizottsága - ORFK-OBB együttműködésével
A verseny célja:
 10-12 év közötti gyermekek kerékpározási tudásának fejlesztése, helyes
közúti közlekedésre való nevelése, KRESZ szabályok megismertetése,
versenyzési lehetőség biztosítása, az FIA Európai Közlekedésbiztonsági
verseny nemzetközi döntőjén résztvevő magyar csapat kiválasztása.
A verseny résztvevői:
 A 2006-2007-2008. évben született fiúk és lányok.
Az a gyermek, aki már egyszer nemzetközi versenyen részt vett, indulhat ugyan az
országos selejtezőn, de nem vehet részt a nemzetközi döntőn.

A megyei döntők:
 lebonyolítási határidő: 2018. május 1.
A vetélkedő felmenő rendszerű. A területi versenyeket a megyei/fővárosi
balesetmegelőzési bizottságok szervezik. Nevezés és tájékoztatás a mellékletben
megadott elérhetőségeken kérhetők.
A MAK „Ki a mester két keréken?” nemzetközi verseny országos döntőjén az ORFKOBB által rendezett megyei döntők legjobbjai /megyénként 1 lány és 1 fiú/
versenyezhetnek.

Az országos döntő:
 Időpont: 2018. május 15-16.
 Helyszín: Pécs - HOTEL Laterum, Hajnóczy József utca 37-39.
A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az országos döntő lebonyolításáról
tájékoztatja a megyei balesetmegelőzési bizottságokat, és részükre az országos
döntő versenyszabályzatát megküldi.
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Az országos döntőn a legjobb egyéni teljesítményt nyújtó 6 fő - 3 fiú és 3 lány kvalifikálja magát a nemzetközi versenyre.
A nemzetközi verseny:
 Időpont: 2018. szeptember 6-9.
 Helyszín: Magyarország, Budapest
A Magyar Autóklubot az első 2 fiú és első 2 lányversenyző képviseli a
nemzetközi döntőn, míg a 3. helyezettek tartalékversenyzők.
A versennyel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
 A rendező az országos döntőn a résztvevők számára kerékpárt és
bukósisakot biztosít.
 A versenyen orvos jelenléte biztosított.
 A rendező a versenyen bekövetkezendő személyi és tárgyi sérülésekért
felelősséget nem vállal.
 Minden résztvevő a saját felelősségére indul.
NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
 A versennyel kapcsolatos minden egyéb vonatkozásban, a nemzetközi
versenykiírásban leírtak a mérvadók.
 Vitás esetekben a Magyar Autóklub Ifjúsági Bizottsága dönt.
Magyar Autóklub Ifjúsági Bizottság
1043 Budapest, Berda József utca 15.
E-mail: kozlekedesbiztonsag@autoklub.hu
weboldal: www.autoklub.hu
 Kapcsolattartó a Magyar Autóklub – ORFK-OBB részéről:
Váczi Attila igazgató
MAK Közlekedésbiztonsági Szakág
Tel.: (+36-1) 345-1633
E-mail: vaczi.attila@autoklub.hu

Szádvári József r. alezredes
ORFK-OBB
Tel.: (+36-1) 443-5690
E-mail: SzadvariJ@orfk.police.hu

Kelt: Budapest, 2018.02.14.
Magyar Autóklub Ifjúsági Bizottság
1043 Budapest, Berda József utca 15.
weboldal: www.autoklub.hu
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