Tour de Hongrie Guide

Csokorba gyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyeket a 2018-as Tour de
Hongrie kapcsán tudni érdemes. Íme!

A verseny
A Tour de Hongrie egy több mint kilenc évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi
országúti kerékpárverseny, a legnagyobb magyar kerékpárverseny, az ország nemzeti
körversenye. Az első Tour de Hongrie-t 1925-ben rendezték meg, a magyar kerékpárosok
a Francia Körverseny, a Tour de France mintájára hívták életre a mi nemzeti
körversenyünket, amely ezért viseli azóta is a francia Tour de Hongrie nevet. Az évek
során háborúk, politikai rendszerek és más kihívások miatt hosszabb időszakokon át is
szünetelt a verseny, az idei lesz a 39. kiírás.
Bővebben: A Tour de Hongrie kalandos története

A rang
A Tour de Hongrie az UCI Europe Tour sorozatának eseménye. 2018-ban szintet lépett: a
nemzetközi versenynaptárba 2.1-es kategóriával jegyezték be. A magyar kerékpársport
történetében még sosem rendeztek ilyen magas kategóriájú viadalt hazánkban.
Bővebben: UCI Europe Tour calendar

A résztvevők
A hatnapos országúti viadalon tizenkilenc csapat áll rajthoz, minden együttes hét
versenyzőt indíthat – így az UCI 2.1-es kategóriájú viadal mezőnyének létszáma elérheti a
133 főt. A versenyen csak kontinentális (vagy annál magasabb) kategóriájú csapatok,
illetve nemzeti válogatottak állhatnak rajthoz.
Bővebben: Előzetes rajtlista

A résztvevő csapatok:
Team Diﬀerdange-Losch (LUX, kontinentális)
Pardus-Tufo Prostejov (CZE, kontinentális)
Sangemini MG.K vis Olmo Vega (ITA, kontinentális)
Team Novo Nordisk (USA, prokontinentális)
Ljubljana Gusto Xaurum (SLO, kontinentális)
Dukla Banská Bystrica (SVK, kontinentális)
Bike Aid (GER, kontinentális)
Dimension Data for Qhubeka (ITA, kontinentális)
Team Novák (ROU, kontinentális)
Androni Giocattoli-Sidermec (ITA, prokontinentális)
My Bike Stevens (AUT, kontinentális)
CCC Sprandi Polkowice (POL, prokontinentális)
Team Vorarlberg Santic (AUT, kontinentális)
Polartec-Kometa (ESP, kontinentális)
Pannon Cycling Team (magyar, kontinentális)
Kőbánya Cycling Team (magyar, kontinentális)
Románia válogatottja
Szerbia válogatottja
Magyarország válogatottja

Az értékelés
A nemzeti körverseny összdíjazása megközelíti a nyolcmillió forintot.
A szakaszok egyéni eredményeinek díjazása mellett több különversenyt is értékelnek az
országúti körversenyeken. Az összetett (valamennyi szakasz összeadott időeredményei
alapján) legjobb egyéni versenyzője a sárga mezt viselheti, díjazzák az összetettben
legjobb csapatot is. Ugyancsak az összetett időeredmények alapján talál gazdára a
legjobban szereplő magyar versenyzőnek járó fehér mez. A szakaszok során kijelölt
gyorsasági részhajrákon, illetve a befutóknál megszerzett pontok alapján hirdetik ki a
gyorsasági pontverseny legjobbját, aki a zöld mezt húzhatja fel. A szakaszokon kijelölt
hegyi hajrákon gyűjtött pontok alapján a hegyi pontverseny legjobbja kapja a piros mezt.
Bővebben: Sárga, zöld, piros, fehér: mindenki színes mezt akar!

A támogatók
A Magyar Kormány kiemelt támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez a rangos
esemény. A Tour de Hongrie megrendezéséhez több tucat támogató, szponzor és
együtműködő partner nyújt segítséget a rendező Vuelta Sportirodának.
A támogatók: KLIKK IDE!

A fővédnökök
A Tour de Hongrie fővédnökei:
RÉVÉSZ MÁRIUSZ, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
DR. PRINCZINGER PÉTER, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke

Kinek szurkolhatunk?
A versenyen a magyar válogatott mellett két magyar bejegyzésű kontinetális csapat – a
Pannon Cycling Team és a Kőbánya Cycling Team – indul, de más együttesek színeiben is
lesznek magyar versenyzők. Összesen 19 magyar kerékpáros szerepel az előzetes
rajtlistán, de indul a csíkszeredai Team Novák is, soraiban több székely versenyzővel.
Bővebben: Erősebb mezőnyben nagyobb dicsőség a győzelem

A magyar indulók:
Rózsa Balázs (Differdange-Losch)
Simon Péter (Pannon Cycling Team)
Szatmáry András (Pannon Cycling Team)
Holló Botond (Pannon Cycling Team)
Filutás Viktor (Pannon Cycling Team)
Kriván András (Pannon Cycling Team)
Szöllősi Ferenc (Pannon Cycling Team)
Kusztor Péter (MyBike Stevens)
Pelikán János (MyBike Stevens)
Lovassy Krisztián (Kőbánya Cycling Team)
Móricz Dániel (Kőbánya Cycling Team)
Lóki Bence (Kőbánya Cycling Team)
Karl Ádám (magyar válogatott)
Minkó Roland (magyar válogatott)
Pályi Csaba (magyar válogatott)
Solymosi Márton (magyar válogatott)
Gönczy Gergő (magyar válogatott)
Vígh Zoltán (magyar válogatott)
Pápai Ádám (magyar válogatott)

Hányszor nyertek magyarok?
A körverseny több mint kilenc évtizedes története során a hazai kerékpárosok szerezték meg a
legtöbb győzelmet, tizennyolc alkalommal nyert magyar versenyző az összetettben.
Négyszer osztrák, háromszor szlovák, kétszer német, illetve ukrán kerekes vitte haza a fődíjat,
egy-egy alkalommal győzött Olaszország, Oroszország, Ukrajna, Svájc, Franciaország, Hollandia,
Jugoszlávia, Luxemburg, Észtország vagy Kolumbia versenyzője.

A győztesek
1925 (510.5 km) Jerzsabek Károly (HUN)
1926 (554 km) Vida László (HUN)
1927 (752 km) Vida László (HUN)
1929 (611 km) Oscar Thierbach (GER)
1930 (1016 km) Vasco Bergamaschi (ITA)
1931 (1068 km) Liszkay István (HUN)
1932 (1030.5 km) Vitéz József (HUN)
1933 (1003 km) Kurt Stettler (SUI)
1934 (975 km) Szenes Károly (HUN)
1935 (1037 km) Németh Károly (HUN)
1937 (1035 km) Anton Strakati (AUT)
1942 (580 km) Barvik Ferenc (HUN)
1943 (471 km) Liszkay István (HUN)
1949 (1036 km) Andre Labeylie (FRA)
1953 (921 km) Kis-Dala József (HUN)
1955 (938 km) Török Győző (HUN)
1956 (1257 km) Török Győző (HUN)
1962 (1393 km) Adolf Christian (AUT)
1963 (942 km) Mészáros András (HUN)
1964 (1117 km) Stámusz Ferenc (HUN)
1965 (908 km) Mahó László (HUN)
1993 (945 km) Jens Dittmann (GER)
1994 (1128 km) Wolfgang Kotzmann (AUT)
1995 (1083 km) Szergej Ivanov (RUS)
1996 (812 km) Andrej Tolomanov (UKR)
1997 (854 km) Bebtó Zoltán (HUN)
1998 (1078 km) Alekszandr Rotar (UKR)
2001 (585 km) Mikos Rnyakovics (YUG)
2002 (665 km) Vanik Zoltán (HUN)
2003 (780 km) Remák Zoltán (SVK)
2004 (840 km) Remák Zoltán (SVK)
2005 (705 km) Lengyel Tamás (HUN)
2006 (543 km) Martin Riska (SVK)
2007 (824 km) Andrew Bradley (AUT)
2008 (852 km) Hans Bloks (NED)
2015 (700 km) Tom Thill (LUX)
2016 (740 km) Mihkel Raim (EST)
2017 (751 km) Daniel Jaramillo (COL)

Hol követhetem a versenyt?
A Tour de Hongrie történetében harmadszor követhetik majd a nézők élő televíziós
közvetítésen keresztül az eseményeket, s először lesz látható napi egy órás összefoglaló
az Eurosport2 csatornáján! A legnagyobb magyar kerékpárversenyről az M4Sport közvetít
élőben, de az interneten, a mediaklikk.hu oldalán is élő képet láthatnak a nézők.
2018-ban a Tour de Hongrie partnere a Tour de France főrendezőjeként is ismert A. S. O.
nevű szervezet, amelynek segítségével a Magyar Körversenyről készült összefoglalók
valamennyi kontinensen, csaknem kétszáz országban lesznek láthatóak!
Bővebben: Közvetítések, beszámolók a Tour de Hongrie-ról

Televíziós megjelenések Magyarországon
2018. augusztus 14., kedd:
16:00–18:00 (prológ, élő, M4Sport)
22:00-23:00 (prológ, összefoglaló, Eurosport2)
22:45–23:45 (prológ, összefoglaló, M4Sport)
2018. augusztus 15., szerda:
10:00-11:00 (prológ, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)
10:00–11:00 (prológ, összefoglaló, M4Sport)
16:00–18:00 (1. szakasz, élő, M4Sport)
22:00-23:00 (1. szakasz, összefoglaló, Eurosport2)
23:15–0:15 (1. szakasz, összefoglaló, M4Sport)
2018. augusztus 16., csütörtök:
10:00-11:00 (1. szakasz, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)
10:10–11:10 (1. szakasz, összefoglaló, M4Sport)
16:00–18:00 (2. szakasz, élő, M4Sport)
22:00-23:00 (2. szakasz, összefoglaló, Eurosport2)
2018. augusztus 17., péntek:
10:00-11:00 (2. szakasz, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)
10:05–11:05 (2. szakasz, összefoglaló, M4Sport)
16:00–18:00 (3. szakasz, élő, M4Sport)
22:00-23:00 (3. szakasz, összefoglaló, Eurosport2)
2018. augusztus 18., szombat:
10:00-11:00 (3. szakasz, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)
10:05–11:05 (3. szakasz, összefoglaló, M4Sport)
14:00–16:00 (4. szakasz, élő, M4Sport)
21:00-22:00 (4. szakasz, összefoglaló, Eurosport2)
2018. augusztus 19., vasárnap:
10:00-11:00 (4. szakasz, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)
12:50–13:50 (4. szakasz, összefoglaló, M4Sport)
14:00–16:00 (5. szakasz, élő, M4Sport)
21:00-22:00 (5. szakasz, összefoglaló, Eurosport2)
2018. augusztus 20., hétfő:
6:00-7:00 (5. szakasz, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)
15:30-16:30 (5. szakasz, összefoglaló, ismétlés, Eurosport2)
22:00-23:00 (összefoglaló a teljes versenyről, Eurosport2)
A versenyről élő képekkel, összefoglalókkal jelentkezünk a viadal hivatalos honlapján, a
tdh.hu oldalon, illetve a közösségi médiában, hivatalos Facebook-oldalunkon
(www.facebook.com/tourdehongrie).

Társadalmi szerepvállalás
A Tour de Hongrie – ahogyan az elmúlt években is – továbbra is vállalja, hogy fontos
ügyek mellé áll. 2018-ban elsősorban a közlekedésbiztonság fontosságára igyekszünk
felhívni a figyelmet, a Magyar Körverseny is csatlakozott a Másfél méter! kampányhoz, az
üzenet az összetett verseny legjobbját illető sárga mezen is helyet kap. Mindemellett
2018-ban is nagy gondot fordítunk arra, hogy úgy adjuk vissza az utakat, ahogyan
birtokba vehettük, fokozott figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre.
Bővebben: Másfél méter, a kerékpárosok védelmében

A lebonyolítás
A Tour de Hongrie augusztus 14-én rajtol, a nemzetközi mezőny 6 versenynap alatt, 10
megyét érintve összesen 865 kilométert tesz meg a kazincbarcikai befutóig. A Tour de
Hongrie szervezőbizottsága a 2016-ban pályázó települések közül sportszakmai és
turisztikai szempontokat is szem előtt tartva választotta ki azokat a helyszíneket, amelyek
a 2018-as Magyar Körverseny programjába kerültek.

A program
Augusztus 14. (kedd): Prológ, egyéni időfutam, Siófok (3,5 km)
Augusztus 15. (szerda): 1. szakasz, Balatonalmádi–Keszthely (154 km)
Augusztus 16. (csütörtök): 2. szakasz, Velence–Székesfehérvár (190 km)
Augusztus 17. (péntek): 3. szakasz, Cegléd–Hajdúszoboszló (206 km)
Augusztus 18. (szombat): 4. szakasz, Karcag–Miskolc (182 km)
Augusztus 19. (vasárnap): 5. szakasz, Kazincbarcika–Kazincbarcika (128 km)
Bővebben: a Tour de Hongrie útvonala (video)

A szakaszok
PROLÓG
A Siófokon kijelölt 3,5 kilométeres, teljesen sík pályán egyéni indítással teljesítik a távot a
versenyzők. A prológ célja a nemzetközi verseny mezőnyének elosztása, illetve a
megkülönböztető mezek kiosztása: a prológ győztese húzhatja fel a sárga trikót.
Prológ, Siófok, egyéni időfutam (3,5 km)
Rajt: 2018. augusztus 14. kedd, 15:30
Várható befutó: 17:45
Bővebben: A prológ bemutatása, térkép, szintrajz, várható lezárások, Siófok
köszöntője

1. SZAKASZ
Balatonalmádi, a 2018-as Tour de Hongrie első szakaszának rajthelyszíne először
szerepel a patinás viadal programjában. A Balaton északi partjára komppal kel majd át a
karaván Siófokról, majd az első szakasz balatonalmádi rajtja után Keszthely felé veszi az
irányt.
Keszthely – 1930, 1937, 1949, 1953, 1963, 1964, 2015, 2016 és 2017 után – már a tizedik
kiírásban lesz fontos állomása a Magyar Körversenynek. Két éve a későbbi össze-tett
győztes észt Mihkel Raim nyert a Balaton parti üdülővárosban, a Festetics-kastély előtt,
tavaly pedig innen rajtolt a verseny első szakasza
Balatonalmádi–Keszthely (154 km)
Rajt: 2018. augusztus 15. szerda, 13:40
Várható befutó: 17:43
Bővebben: Az 1. szakasz bemutatása, térkép, szintrajz, várható lezárások,
Balatonalmádi és Keszthely köszöntője

2. SZAKASZ
Velence másodszor lesz a Tour de Hongrie programjának része, ahogyan a hazai
kerékpáros életben is egyre nagyobb szerepet követel magának a Velencei-tó partján
fekvő város. Az egyik legnépszerűbb hazai kerékpárút látogatói mellett ezúttal a profik
mezőnye is Velencére teker, augusztus 16-án innen indul majd útjára a viadal második
szakasza.
Fejér megye fővárosa harmadszor lesz rajt vagy célhelyszín a Magyar Körversenyen.
Először 1933-ban volt Székesfehérváron befutó (az olasz Servadei nyert), majd 1964-ben
ért célba itt a karaván (a lengyel Blawdzyn győzött. Tavaly gyorsasági részhajrát fogadott
Fehérvár, az idén pedig – több mint fél évszázad után – ismét szakaszgyőztest avatnak
majd a koronázóvárosban.
Velence–Székesfehérvár (190 km)
Rajt: 2018. augusztus 16. csütörtök, 13:00
Várható befutó: 17:42
Bővebben: A 2. szakasz bemutatása, térkép, szintrajz, várható lezárások, Velence és
Székesfehérvár köszöntője

3. SZAKASZ
Az „Alföld kapuja” elnevezéssel is illetett Pest megyei település, Cegléd 2016-ban került
be első ízben a Tour de Hongrie programjába, akkor innen rajtolt a viadal harmadik
szakasza, tavaly pedig a finn Manninen emlékezetes győzelmet aratott Kossuth
városában. 2018-ban innen indul a Tour de Hongrie harmadik szakasza.
Magyarország legnagyobb termálvizű fürdőhelye is új helyszín a Tour de Hongrie
történetében, Hajdúszoboszlón ér majd célba a 2018-as Magyar Körverseny harmadik
szakasza. A városban – amely a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
tekintetében Magyarország harmadik legnépszerűbb települése Budapest és Hévíz után –
eddig is fontos közlekedési eszköz volt a kerékpár.
Cegléd–Hajdúszoboszló (206 km)
Rajt: 2018. augusztus 17. péntek, 13:00
Várható befutó: 17:37
Bővebben: A 3. szakasz bemutatása, térkép, szintrajz, várható lezárások, Cegléd és
Hajdúszoboszló köszöntője

4. SZAKASZ
Karcag ötödször lesz rajt- vagy célállomás a Tour de Hongrie programjában, 2004, 2015,
2016 és 2017 után ezúttal is a Nagykunság fővárosából rajtol majd a királyetap. Két éve
látványos sprintben dőlt el az első hely sorsa a karcagi befutón: a litván Kaupas hajrázott
a leggyorsabban, tavaly pedig az ausztrál Scott Sunderland kezdte itt sárga mezben a
szakasz.
A borsodi főváros a Tour de Hongrie történetében rögtön Budapestet követi: kilenc
évtized alatt összesen 30 alkalommal volt rajt vagy befutó helyszíne Miskolc! Először
1926-ban járt itt a Magyar Körverseny mezőnye, a jubileumi, harmincadik látogatásra
2017. július elsején került sor, s a kolumbiai Daniel Jaramillo éppen miskolci
szakaszgyőzelmével alapozta meg összetett diadalát!
Karcag–Miskolc (182 km)
Rajt: 2018. augusztus 15. szerda, 11:20
Várható befutó: 15:42
Bővebben: A 4. szakasz bemutatása, térkép, szintrajz, várható lezárások, Karcag és
Miskolc köszöntője

5. SZAKASZ
Kazincbarcika új helyszín a Tour de Hongrie történetében, 2018-ban a város környékén
kijelölt nagy kör után a belváros utcáin köröz majd a mezőny, amely itt fejezi be a Magyar
Körversenyt.
Kazincbarcika–Kazincbarcika (128 km)
Rajt: 2018. augusztus 19. szombat, 12:30
Várható befutó: 15:39
Bővebben: Az 5. szakasz bemutatása, térkép, szintrajz, várható lezárások,
Kazincbarcika köszöntője

