
Rend
A ver
Neve
Előn
Előn
Helys
Neve
Kateg
Táv: 
Útvo
Díjaz

A
A

Észa
A ren
áprili
egyén
egyén
kapjá
korcs
A ver
A KR
A vers
felellő
Óvás 
Támo

Infor
Honl

Ész
dező: Bako
rseny időpo
ezés díj előn
evezés 201
evezés: ww
színi nevez

ezés:A hely
góriák: A 
21 km  
nal: Pétfü
zás: Kategó
Az abszolú
Az abszolú

ak-Dunánt
ndező egyesü
is 24.) alapjá
ni versenybe
ni versenybe
ák. Pontegye
oportonkén
rseny nem 
RESZ szab
senyen mind
őséget nem v
Az utolsó be
ogatók:  

- Pé
- H
- X
- O

rmáció: Ru
lapunk: w

    XV

M

zak-Du
ony Bike K
ontja: 201
őnevezés es
16 április.1
ww.akesz.h
zés: 3500 F
yszínen 8:0
Magyar K

ürdő- Berh
óriánként I
út I. helyez
út I. helyez
túli Amatő
ületek a V4 I
án összetett 
en azon vers
en részt vevő
enlőség eseté
nt az 1-3. hel

lezárt útvo
bályainak 
denki a saját 
vállal és kárté
efutót követő

étfürdő Kö
Horváth Istvá
X-ion táplál
Orsós szikv
ummel Fere
www.bakon

VI. P
Nyílt K

Magyar K

nántúli
Kerékpáros 

6. április 2
setén: 3.000
9-ig Fizeté
hu www.b
Ft/fő 2014-
00-10:30-ig
erékpáros A

hida-Vilony
I-III. helye
zett elnyeri
zett női ver
őr Időfutam
II. Pannonh
verseny hir
enyzők vesz
ő versenyzők
én az adott v
lyezett érem
onalon hala
betartása
felellőségére
érítést nem f
ő 30 percen b

özség Önko
án Általáno
lék kiegész
íz  
enc Tel: 06
nybike.hu 

Péti – N
Kerékp
Kerékp

i Amatő
Egyesület 

24. vasárna
0-Ft/fő 201
ési határid

bakonybike
-es AKESZ
g Horváth I
Amatőr Ba

ya(fordító
zett kupa 
a Péti Nag

rsenyző kup
m Bajnoks

halma Prológ
detnek Észa

znek részt, a
k korcsopor
versenyzőne

m díjazásban
ad!!! 

a és kemén
e vesz részt, 
fizet. 
belül, 5 000 F

 
ormányzata
os Iskola 
zítő 

6-30-238-7
email: bak

Nagyd
párvers
páros A
5. futam
őr Időfu

Pétfürdő 
ap 10:00 ór
16-os AKE
dő: 2016. áp
e.hu 
Z regisztrác
István Álta
ajnokság k

ó)-Berhida

gydíj kupát
pát kap 
ság II. futa
g (I. futam –
ak-Dunántú
akik mindké
rtonként és v
ek a Péti Na
n részesül. 

ny héjú fejv
a versenyen 

Ft óvási díj b

a 

431  
konybike1

díj Idő
seny Pé
matőr B
m 
utam Ba

ra 
ESZ regiszt
prilis. 20. 2

cióval: 300
alános Isko
iírása szeri

a-Pétfürdő

t 

am - Össze
– 2016. ápril
li Amatőr Id

ét versenyt é
versenyenké
gydíjon elér

védő haszn
esetleges ká

befizetése me

 

1@gmail.c

őfutam
étfürd
Bajnoks

ajnoksá

trációval: 2
24:00 

00 Ft/fő 
la (Berhida
int  

ő 

etett egyén
lis 23.) és a P
dőfutam Baj

értékelhetően
ént az AKES
rt helyezése 

nálata köt
rokért, bales

ellett, írásban

com.  

m    
ő 

ság  

ág II. fu

2500 Ft/fő 

ai u 54.)  

ni verseny
Péti Nagydí

ajnokság név
n befejezték
SZ szabálya
dönt. Össze

telező!!! 
setekért a ren

n a verseny f

 

utam 

y 
íj (II. futam 
ven. Az össz
k. Az összete
ai szerinti po
etettben 

ndezőség 

főrendezőjén

– 2016. 
etett 
ett 
ontokat 

nél. 


