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“Carpathian Couriers Race – 2018 Veszprém” 

 
Idén ötödször lesz magyarországi szakasza Veszprém és Pápa között a “Carpathian Couriers Race” elnevezésű, több 
fordulós országúti kerékpárversenynek 2018. április 28-án, szombaton. A Carpathian Couriers Race évek óta az egyik 
legrangosabb európai megmérettetés a 23 év alatti korcsoport számára. 
Az idei versenyen több mint 20 csapat vesz részt szerte Európából. A közel 120 fős mezőnyben a jövő nagy 
versenyzőit köszönthetjük, többek között két magyar csapat tagjait is. 
 
A versenynek ismételten indító állomása lesz Veszprém, a rajt helyszíne, valamint Pápa, a célba érkezés helyszíne. Ezt 
követően a csapatok továbbutaznak a verseny szlovák, illetve lengyel helyszíneire. Az említett külföldi 
versenyhelyszínek között Veszprém testvérvárosai közül Tarnów is megtalálható.  
A rendezvény főtámogatója a Nitrogénművek Vegyipari Zrt., fővédnöke Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke, védnöke  Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere.  
 
A hivatalos magyarországi futamot 2018. április 28-án rendezik. A mezőny 10:00-kor indul Veszprémből, az Óváros 
térről, a versenyzők az első szakasz megtétele után Pápán érnek célba, várhatóan délután 13:15 körül. A hazai 
helyszín, a Bakony-Balaton vidékének lankás-dombos tája igen kedvelt futama a versenysorozatnak, hiszen a 
komolyabb szintkülönbségek nélküli terep gyors, mintegy 40-50 km/h körüli átlagsebességet tesz lehetővé a fiatal 
sportolók számára. Mivel nem csak elsőrendű utakon tekernek a versenyzők, közelről találkozhatnak a Bakony s a 
Balaton-felvidék valódi vidéki arcával, természeti szépségeivel. A tervezett útvonal Veszprém – Nagyvázsony – Pula – 
Öcs – Nyirád – Tapolca – Kapolcs – Pula – Öcs – Nyirád – Devecser – Noszlop – Pápakovácsi – Pápa. A várhatóan 
forgalomkorlátozás alá kerülő utak az útvonal alapján a 8-as számú főútvonal 77-es úti kereszteződése, a 77-es és a 
83-as számú közutak. 
 
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. valamint 
Veszprém és Pápa városok önkormányzat mellett a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága, a Veszprém Megyei polgárőrségek, a veszprémi VKSZ Zrt., a pápai 
Jókai Mór Művelődési Központ, az Útvonalbiztosítás.hu Egyesület, az ERGO-Ambulance Kft. vesznek részt. A verseny 
magyar szakaszának technikai felelőse Szilasi László, a VELO.hu magazin alapítója.  
 
A Carpathian Couriers Race 2018 versenyprogramja és állomásai:  
2018.04.28: 1. szakasz: Veszprém-Pápa (HUN, 138, 7km) 
2018.04.29: 2. szakasz: Trstena-Oswiecim SVK/POL, 170 km) 
2018.04.30: 3. szakasz: Niedzica- Poprad (POL/SVK, 133,5 km) 
2018.05.01. 4. szakasz: Stara Lubovna-Stara Lubovna (SVK, 150 km)  
2018.05.02. 5. szakasz: Szczawnica-Nowy Sacz (POL, 166 km) 
2018.05.03. 6. szakasz: Tuchow-Tarnow (POL, 175 km)  


