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A legkorábban rendezett verseny a HRANICE-i két világ-kupa: 
 

03.15 Hranice világ kupa Csehország 
03.16 Hranice világ kupa Csehország 

 
Hranice Csehország keleti részén, Olomuc-tól keletre található. A csehek már második éve itt rendezik világ-
kupa versenyüket. Az első napon 26, a másodikon 12 induló volt (A nagyon erős szél miatt. (Max 16 m/mp)  
Előnye: Sokkal közelebb van Raná-nál, korai időpont miatt még kevés a résztvevő, könnyebb világ-kupa 
pontokat szerezni. Hátrányát még nem ismerjük. 
Távolsága Liptószentmiklóstól 200 km. Útvonal: Túrócszentmárton - Zsolna - Nagybiccse - idáig a Vág 
völgyében - innen az E442 úton átkelünk a Fehér kárpátokon, - hágó magasság kb. 850 m. - Oláhmezerics - 
Hranice. 
A Liptószentmiklósiak mennek, a verseny napján korán reggel indulnak, ezért nekünk előző nap, pénteken 
kellene Liptószentmiklósig utazni, ott megszállni és a helyiekkel együtt menni Hranice-ba. Ott is szükségünk 
van egy éjszakai szállásra, hazafelé ugyanezt javasolom - fordítva. E miatt március 17 - hétfőre szabadságot 
kell szerezni. Nevezési díj a szokásos 25-30 €, + 3 éjszakai szállás. Aki saját kocsijához ragaszkodik, + 
2x460 km üzemanyag. Akinek jó a mikrobusz, azt az Egyesület vállalja. (Ha legalább 4 versenyzőnk utazik 
vele) 
Február közepéig el kell dönteni, megyünk-e, mert a szállásokat és nevezéseinket Jancsi intézi. 
Túrócszentmártonban április 5-6.-án rendeznek nem hivatalos nemzetközi versenyt. Osztrákok-Lengyelek 
jelezték érkezésüket, minket is várnak. 
 

04.05 Túrócszentmárton Szlovákia 
04.06 Túrócszentmárton Szlovákia 

 
Magyar-Szlovák „háziversenyt” rendezünk Liptószentmiklóson (Fedémes helyett) április 12-13-án. A második 
napon rendezett versenyt tekintjük Magyar Országos Bajnokságnak. 
 

04.12 Liptószentmiklós Szlovákia 
04.13 Liptószentmiklós Szlovákia 

 
A Németek ugyanezen a két napon világ-kupa versenyeket rendeznek Oberkotzau-ban. (Prágával egy 
magasságban a határ német oldalán) Ez legfeljebb annyiban „ütközik”, hogy Osztrák barátaink nem ide 
jönnek, hanem a világ-kupa versenyekre utaznak. A Távolság miatt ( 818 km) eddig nekünk szóba sem 
került ez a verseny 
 

04.12 Föhrberg Cup Oberkotzau 
04.13 World Cup Oberkotzau 

 
Olaszországban május 3-4-én rendeznek Világ-kupa versenyeket Gallio-ban (795 km) 
 

05.03 .Coppa Primavera Gallio 
05.04 .Coppa Mont Sisemol Gallio 

 
A mi két világ-kupa versenyünk Liptószentmiklóson május elején: 
 

05.10 7. Mikulás kupa Liptószentmiklós 
05.11 3. Cavalloni kupa Liptószentmiklós 

 
Szeretném, ha itt nagyon sokan indulnánk. Szállás lefoglalása érdekében a családos jelentkezéseknél 
létszámot kérek!  
 
Tordán is lesz két Világ-kupa verseny június elején. 
 

06.13 Mem. Popa Cringu Torda 
06.14 Turda-cup Torda 

 
A Budapest bajnokságot június 21-én rendezzük – ha addig jobbat nem találunk - Fedémesen 



 
06.21 Budapest bajnokság Fedémes 

 
A Lengyelek előbbre hozták az eddig szeptember végére kiírt versenyeiket. Most augusztus végén rendezik: 
Ide mindig hívtak, eddig még egyszer sem mentünk. Talán nagyon közel volt egymáshoz a két verseny.  
 

08.22 3. Toszek Cup Lengyel o. Zlatibor 
08.23 9. Gorvaneir’s cup Lengyel o. Zlatibor 

 
Valószínűleg az EB időpontja miatt rendezik szeptember elején a két világ-kupa versenyt Liptószentmiklóson 
A "szokásos" Liptószentmiklós-i versenyekre várok mindenkit - egyéni indulóként. Szándékokat a 
szállásfoglalás érdekében jóval előtte kérem. 
Nagyon jó alkalom az EB előtti gyakorlásra-felmérésre. 
 

09.06 Liptó kupa Liptószentmiklós 
09.07. Mem. Peter Nosko Liptószentmiklós 

 
Az Európa bajnokságot szept. 13-20 között rendezik Németországban. Előtte és befejezés után lesz egy-egy 
világ-kupa verseny: Az EB pontos időbeosztását csak az „1. Bulletin” megérkezése után tudjuk meg. 
 

09.14 Berner cuo Wasserkuppe 
 EURÓPA BAJNOKSÁG Kaltensundheim 
09.19 Rhön cup Kaltensundheim 

 
Franciák is rendeznek versenyt. (Tőlünk 1823 km-re) 
 

09.27 Poitou Tourtenay 
09.28 Poitou Tourtenay 

 
Várható, hogy Túrócszentmártonban is lesz még ősszel két verseny. Ezek még nem hivatalos nemzetközi 
versenyek, de a rendezők gyakorolnak, mert később EB.VB rendezését is tervezik. Időpontot később tudnak 
mondani. 
 

? Martin Cup Túrócszentmárton 
? Martin Cup Túrócszentmárton 

 
Elsősorban a tavaszi versenyekkel kapcsolatban kérem, aki napokon belül tud azokra válaszolni, hogy 
melyik utazást vállalja - vagy nem vállalja biztosan, - ne várjon február közepéig. Ha hamarabb el tudjuk 
dönteni, a többihez is jobban tudunk alkalmazkodni. 
 
Üdv. 
mindenki egész családjának! 
BUÉK! 
 
PGy 


