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2023-ban folytatódik az MTB és Terepfutó Challenge, így áprilistól-szeptemberig minden hónapban 
vár egy futam a versenyzőkre! 
Egyre többen a kb. 10 km-es futással indítják a napot, majd még bringára is pattanhatnak, hogy 
teljesítsék a kb. 30,vagy 60 km-es bringatávot is. 
Elsősorban a családokat szeretnénk megszólítani és a rendezvényekre invitálni, hiszen a legfontosabb 
szempont, hogy minden korosztály jól érezze magát és megtalálja a neki legmegfelelőbb 
versenyszámot. A 10 km-es mini táv kifejezetten nekik szól. A szülő feladata, hogy akár lemaradva is 
biztonságot nyújtson gyermekének a versenyéhez. 
  
A start/cél terület kiemelt figyelmet kap azáltal is, hogy ott a hosszú táv áthalad, ezáltal a versenyzők 
számíthatnak frissítőre, a szurkolók és családoktagok biztatására, valamint számos kísérő programnak 
is a helyszíne.  
 
 

Sorozat állomásai 
 

Superior Kupa Parádsasvár 

Magura Kupa Vértesboglár 

Met Kupa Visegrád 

Joe's&FLR Kupa Várgesztes 

WTB Kupa Diósjenő 

MedvésTrail Somoskőújfalu 

 
 
2023-ban már három KLND Gravel futam is csatlakozik a sorozathoz Vártesboglár, Visegrád és 
Somoskőújfalu helyszíneken.  
A KLND sorozat másik két futama:  

2023.08.05.  - Sárvár-Vasvár Gravel Bringás Kaland - Sárvár 
2023.08.06.  - Őrség Gravel Bringás Kaland - Csákánydoroszló 



Tervezett helyszínek és időpontok 

 
Parádsasvár április 29. Parádsasvár, Túra camping, Külterület  

Vértesboglár június 03. Vértesboglár, Kossuth u. faluvég + KLND Gravel sorozat futam 

Visegrád július 01. Visegrád, Nagyvillám sípálya + KLND Gravel sorozat futam 

Várgesztes július 29. Várgesztes, Arany János u. 47. Focipálya 

Diósjenő augusztus 26. Diósjenő, Erdei Szabadidőpark Hrsz:158/2., 2643  

Somoskőújfalu szeptember 16. Somoskőújfalu, Lovarda (Lovas út) + KLND Gravel sorozat futam 

 

A KLND sorozat másik két futama 

Sárvár augusztus 05. Sárvár-Vasvár Gravel Bringás Kaland 

Csákánydoroszló augusztus 06. Őrség Gravel Bringás Kaland  

 

Távok, rajtok 

 
- A sorozat minden állomásán egységesen, azonos időpontban lesznek a rajtok azaz: 

08:30 KLND Gravel futam hosszú táv 

09:00 Mini táv és terepfutók 
10:30 Hosszú táv  
10:40 KLND Gravel futam rövid táv 

10:50 Rövid táv 
14:00-15:00 Eredményhirdetés MTB - Terepfutás - Gravel 
 
 
KLND Gravel futamok 60-70 km-es rövid távon és 100-120 km-es hosszú távon  kerülnek 
megrendezésre. A pályákat nem jelöljük, azokat mindenkinek a kiadott .gpx fájlokkal kell követnie. 
 
-A mini táv elsősorban a kisebb gyerekeknek élmény, melyet szülő és gyermek közösen teljesíthet. A 

terepfutók is ezt a kört teljesítik. 
 
-Az MTB pályának egy kb. 30 km-es kört jelölnek, melyet lehet egyszer (rövid táv 30km), vagy kétszer 
(hosszú táv kb. 60 km) teljesíteni. 
 
 
Távok GPX:  
 

Fontos! Az adott verseny napjáig minimális változás lehet a nyomvonalban, a nem várt és időközben 
történő események okán. 
 
 

 
 
(Változás! Nem lesz benne a 24-es úti szakasz!) 
30 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1679562207lyh5 

10 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16795627378jg3 

 

https://bikechallenge.hu/kupa/superior/


 
 
30 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1681140195at9w 
10 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1683873973rn3g 

KLND Gravel pontos útvonalak: 
Rövid túratáv: https://ridewithgps.com/routes/42804606 
Hosszú túratáv: https://ridewithgps.com/routes/42804589 
 

 
 
30 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1626169667jnbt 
10 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1655531106lz3d 
KLND Gravel pontos útvonal tavasszal 
 

 
 
30 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16577219547yfl 
10 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16577224194u7n 
 

 
 
30 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1658241571q36l 
10 km: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1658077160wv1t 
 

 
 
30km: Tervezés fázisban 
10km: Tervezés fázisban 
KLND Gravel pontos útvonal tavasszal 
 

A KLND sorozat másik két futama, pontos útvonal tavasszal 
 
Sárvár-Vasvár Gravel Bringás Kaland - Sárvár 
Őrség Gravel Bringás Kaland - Csákánydoroszló 

https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1655531106lz3d
https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-16577224194u7n?fbclid=IwAR1x12QuNPO2Gz2g9-gz12ieRHCFmib9gtYW62jc7UimkDWETtgZ3-g6r3c
https://bikechallenge.hu/kupa/magura/
https://bikechallenge.hu/kupa/met/
https://bikechallenge.hu/kupa/joes/
https://bikechallenge.hu/kupa/wtb/
https://bikechallenge.hu/kupa/dt/


Kategóriák 
10 km-es terepfutásnál alkalmazott kategóriák: 
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 

 
Családi bringa táv 10 km (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) 
(A mini távra kategórián kívüli indulók is nevezhetnek, de külön nem lesznek díjazva) 

 
Rövid táv 30 km (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 (*ELITE) (19-29 évesek) 
Felnőtt férfi (*ELITE) (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 2X30km 
U19 nő     A 2023-ban érvényes korosztályi besorolás 
U19 férfi    a születési évek tekintetében a következő:  
Felnőtt nő (*ELITE)     
Felnőtt férfi (*ELITE)   Korosztályok  Születési évek 
Master 1 nő      
Master 1 férfi    U5    2019-2020 
Master 2 nő    U7    2017-2018 
Master 2 férfi    U9    2015-2016 
Master 3 nő    U11    2013-2014 
Master 3 férfi    U13    2011-2012 
     U15   2009-2010 
KLND Gravel                                          U17   2007-2008 
U19 nő                                                     U19               2005-2006  
U19 férfi                                                   Felnőtt (ELIT)              2004-1994 
Felnőtt nő (19-39)                                    Master1               1993-1984 
Felnőtt férfi (19-39)                                  Master2               1983-1974 
Master nő (39-49)                                    Master3               1973-1964 
Master férfi (39-49)                                  Master4     1963- 
Grand Master nő (49+) 
Grand Master férfi (49+) 



Előnevezés és nevezési díjak MTB és futás 

 
 
 

  
bringa30/60kmfutás  10km  mini táv/fő 

Az előnevezési díj a hat futamra 
02.28-ig 48.000,- Ft 36.000,- Ft 24.000,- Ft 
03.01-től - 04.23-ig 60.000,- Ft 42.000,- Ft 30.000,- Ft 
 
Hatnál kevesebb futamra való előnevezés  esetén futamonként :  
 
01.31-ig 10.000,- Ft 7.000,- Ft 5.000,- Ft 
02.01-től a futamot megelőző vasárnapig 12.000,- Ft 8.000,- Ft 6.000,- Ft 

 

 
Helyszíni nevezés díja, vagy az előnevezés rendezhető (készpénzben is!) az adott verseny helyszínén az 
alábbiak szerint: 
  15.000,- Ft 9000,- Ft 7000,- Ft 
 

 

FIGYELEM! Minden futamot megelőző hét VASÁRNAP  zárul az előnevezés, addig be kell érkezzen a 
nevezési díj is! A későbbi beérkezés esetén a helyszíni nevezési díj lép életbe és a különbözetet a 
nevezésnél ki kell fizetni! 

 
 
Előnevezés és nevezési díjak KLND Gravel 
 
 GRAVEL  

  hosszú táv rövid táv 
Az előnevezési díj 5 futamra 
01.31-ig 48.000,- Ft 43.000,- Ft 
02.01-től - 04.23-ig 60.000,- Ft  56.000,- Ft 
 
Ötnél kevesebb futamra való előnevezés esetén futamonként:  
 
01.31-ig 12.000,- Ft 11.000,-Ft 
02.01-től a versenyt megelőző vasárnapig 13.000,- Ft  12.000,-Ft 

 
Helyszíni nevezés díja, vagy az előnevezés rendezhető (készpénzben is) az adott verseny helyszínén az 
alábbiak szerint: 
  15.000,- Ft  



 Lemondási feltételek 

  

 
Nevezési díjat nem utalunk vissza, de azt fel lehet használni bármely általunk rendezett verseny 
nevezésénél, vagy átírjhatjuk más nevére (ezek egyszeri költsége 5000,- ft.) 
 

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 számlaigényt a nevezésnél jelezni! 
Számlát csak a ténylegesen utaló nevére tudunk kiállítani. 
Figyelem! Az adott előnevezést akkor tudjuk elfogadni, ha a megadott határidőig számlánkra 

beérkezett a nevezéshez tartozó teljes összeg. 
  

Díjazás 

 
Minden kategória első három helyezettje érem díjazásban és a szponzorok által biztosított 
ajándékokban részesül. 
  

Összetett 

  

Versenyenként az első helyezettek 80, és egyre kevesebb, míg az 50. helyezett és a továbbiak 1 
pontot kapnak. 

 
Mindenkinek a legjobb 5 futamának eredménye számít bele az összetett számításba! 
Összetett díjátadó az utolsó futamon:Somoskőújfalu. 
A KLND Gravel sorozat összesen 5 futamából a legjobb 4 eredmény számít bele az összetettbe. 
 

Frissítés 

 
A start/cél területen és a 30 km táv felénél frissítőpont várja a sportolókat. 

A futók és a családi futam résztvevői a start/cél területen frissíthetnek. 
A KLND Gravel távokon a start/cél területen és a táv felénél frissítőpont várja a sportolókat. 
 



További információk 

  

A sorozat kiírási és nevezési felülete itt érhető el: 

 

Web: www.bikechallenge.hu 
 www.klnd.eu 
 
 
Facebook: www.facebook.com/eBike.huBikeChallenge/ 

www.facebook.com/klndhungary/ 
 
 
Kapcsolattartás: 
 

MTB és terepfutás: 
ujbudamtb@gmail.com 
Sós Sándor: 30/786 2087 
 
KLND Gravel: 
hello@klnd.eu 
Gangel Marcell: 30/116 5066 
 

 

Partnereink 

 
Egészségügyi szolgáltatás: www.ergo-ambulance.hu 
Nevezési felület szolgáltató: www.sportnaptar.hu 
Időmérő és eredmények on-line követése: www.fairtiming.hu 
Támogatók: www.ebike.hu 

www.bikelogistics.hu 
www.karcher.com 
www.superiormtbteam.com 
www.klnd.eu 

 
 
 

     
 

http://www.bikechallenge.hu/
http://www.klnd.eu/
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