
 

XXXVIII. VASI VASEMBER 

Olimpiai távú triatlon, amatőr ranglista és váltóverseny 

V E R S E N Y K I Í R Á S 

 

Helyszín 

Versenyközpont 

címe: 

Szombathely, Bartók Béla körút (a Csónakázó tó 

mellett, a Fedett Uszodával szemben) 

Verseny időpontja: 2022.07.09. 

 

Rendező 

Név: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Pannonsport 

Szervező és Marketing Kft.  

Honlap: www.pannonsport.hu  

Facebook 

oldal 

Vasi Vasember triatlon verseny 

Esemény 

honlap 

www.vasivasember.hu 

Verseny-

igazgató: 

Lengyel Soós Hajnalka 

Elérhetőség 06 70 431 1999 soos.hajnalka@pannonsport.hu 

Szervező-

bizottság 

elnökei: 

Vas Megyei Triatlon Szövetség elnöke és  

Kalmár Attila, a Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója  

Elérhetőség  kalmar.attila@pannonsport.hu 

 

MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:  

Vezető 

Versenybíró: 
 

elérhetőségei telefon: e-mail:  

http://www.pannonsport.hu/
http://www.vasivasember.hu/


 

Technikai 

Felügyelő: 
Molnár Jenő 

elérhetőségei 06 20 / 3239680 jeno_molnar@t-online.hu 

VERSENYTÁV 

ÚSZÁS               1, 450 KM 

KERÉKPÁR              40 KM 

FUTÁS                     10 KM 

 

PÁLYAINFORMÁCIÓK 

ÚSZÁS 

1450 m úszás a Csónakázó tóban, bójákkal kijelölt útvonalon,  1 körben. 

Várható vízhőmérséklet: 18-24 °C.   

Az úszás során a kompressziós szár használata csak akkor engedélyezett, ha 

a neoprén használata is engedélyezett. Ellenkező esetben csak a depóban 

vehető fel az úszást követően. 

Rajt előtt legkésőbb 10 perccel név szerinti bejelentkezés (check-in) kötelező! 

Limitidő: 50 perc a kerékpározás megkezdéséhez 

KERÉKPÁR 

40 km kerékpározás útvonala: Szombathely, Bartók B. krt. – Brenner T. krt. – 

Külső Nárai u. – Nárai – Pornóapáti – Horvátlövő – Vaskeresztes – Felsőcsatár 

– Narda – Bucsu – Szombathely, Dolgozók útja – Kenderesi u. – Bartók B. krt.  

“Technikás”, dombvidéki útvonal, helyenként foltozott aszfaltminőség.  

Útlezárások 

A pálya útvonala a városon belül félpályás/teljes útlezárással zárva.  

A városon kívül Szombathely/Külső Nárai u. – Nárai – Pornóapáti – Horvátlövő 

– Vaskeresztes – Felsőcsatár – Narda nincs útlezárás.  

Bucsuba bevezető út félpályás zárás.  

Teljes útlezárás Bucsu település - Szombathely, Dolgozók útja – Kenderesi u. 

– Bartók B. krt 



 

Az úton jobbra tartási kötelezettség van, a folyamatos egymás mellett haladás 

tilos! 

Fejvédő használata kötelező! Az azonosító rajtszámot a fejvédő elejére kell 

ragasztani.  

A depóba csak versenyzők léphetnek be. A depó számozott. A kerékpárokért 

csak addig vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak.  

A rajtszámot futáskor elöl, kerékpározáskor hátul kell viselni.  

A verseny során a bolyozás tilos! A bolyozási szabályt megszegő 

versenyzőknek a futás megkezdése előtt kell letölteniük a 2 perces 

időbüntetést a Büntető zónában. Aki a büntetését nem tölti le, utólagos 

kizárásra kerül! 

Limitidő:  2 óra 30 perc a futás megkezdéséhez a rajttól számolva.  

FUTÁS: 

10 km futás útvonala: Versenyközpont – Bartók B. krt. – Árpád u. – 

Múzeumfalu – Kenderesi u. – Bartók B. krt. – Versenyközpont (4 kör)  

Szintkülönbség: nincs 

Jó minőségű, változó burkolatú (aszfalt, murva), sík, lezárt pálya, 

Limitidő: 4 óra a célba érkezéshez a rajttól számolva.  

 

FRISSÍTÉS 

A kerékpárpályán féltávnál (20km), Felsőcsatáron. 

HIGH5 ISO, víz, gyümölcs, szőlőcukor 

 

A futás során a versenyközpontnál körönként, és a Múzeumfaluban.  

HIGH5 ISO, víz, gyümölcs, szőlőcukor 

 

Refreshment Area: a célba érkezés után a befutóterületen található. 

HIGH5 ISO, víz, gyümölcs, szőlőcukor, kóla, üdítők, szörpök, snackek, müzli 

szelet. 

 

 



 

KOROSZTÁLYOK 

   18 - 19 Junior            (2003 –2004)  

A 18 - 24 Felnőtt 1  (1998 - 2004)                                                                             

A 25 - 29 Felnőtt 2          (1993 -1997)                                                                             

A 30 - 34 Felnőtt 3          (1988 -1992)                                                                            

A 35 - 39 Felnőtt 4          (1983 -1987) 

A 40 - 44 Senior 1.  (1978 –1982)  

A 45 - 49 Senior 2.  (1973 –1976)  

A 50 - 54 Senior 3.  (1968 –1972)  

A 55 - 59 Senior 4.  (1963 –1967)  

A 60 - 64 Veterán 1.  (1958 –1962)  

A 65 - 69 Veterán 2.  (1953 –1957)  

A 70 - 74 Veterán 3.  (1948 –1952)  

A 75 - 79 Veterán 4.  (1943 – 1947) 

A 80 + … Veterán 5.       (1942 és előtte születettek) 

 Elit                                (2002 és előtte születettek) 

A 18 – 19 éves, amatőr regisztrációval rendelkező versenyzők a Junior 

korosztályban nem indulhatnak, csak a Felnőtt A 18 – 24-ben. 

Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat.  

ELIT versenyengedéllyel rendelkező versenyző csak az ELIT futamban 

indulhat, eredménye csak az abszolút értékelésbe számít bele.  

 

Nevezési információk 

Nevezési oldal: www.vasivasember.hu 

Nevezési időpontok/díjak: 

 2022.01.05-

02.28. 

2022.03.01-

05.31. 

2022.06.01- 

07.01. 

Helyszíni 

nevezés  

Egyéni 14 000 Ft 17 500 Ft 20 500 Ft nincs 

Váltók (3 fő) 27 500 Ft 36 000 Ft 44 500 Ft nincs 

Nevezni KIZÁRÓLAG interneten lehet a vasivasember.hu oldalon.  

Egy versenyző csak egy kategóriában - egyéni vagy váltó - indulhat. 



 

A versenyre való nevezés csak akkor érvényes, ha a vasivasember.hu oldalon 

megtörténik a regisztráció.  

Nevezni csak az összeg azonnali bankkártyás fizetésével lehet.   

Személyesen vagy utalással nevezni nem lehetséges.  

Rendszerünk automatikusan számlát ad a befizetett nevezési díjról, amennyiben 

a befizető és a számlát kérő különböző személy, ezt kérjük fe ltünteti a nevezési 

lapon. Az adatok pontos kitöltésére kérjük figyeljenek, mivel utólag nem áll 

módunkban számlát kiállítani. 

Nevezési díj visszafizetése elmaradó verseny esetén:  

A nevezők a nevezéssel tudomásul veszik, illetve kifejezetten beleegyeznek 

abba, hogy amennyiben a rendezvény megtartására a szervezők felelősségi 

körén kívül eső, előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, 

ellenállhatatlan erők (vis maior) következménye (pl. járványhelyzet stb.) miatt 

nem kerülhet sor, úgy a nevezők részére a szervező a nevezési díjat visszatéríti, 

azzal, hogy abból 800,- Ft-ot, mint kezelési költséget visszatart. (További 

rendelkezések az Általános Szerződési Feltételekben – ASZF - olvashatók). 

Nevezési díj visszafizetése visszalépés esetén:  

Visszalépés esetén a nevezés költségmentesen átruházható. 2022. május 30-

áig történő visszalépés esetén a nevezési díjat – 800,- Ft kezelési költség 

megtartásával – visszautaljuk. 2022. július 1. utáni visszalépést nem áll 

módunkban elfogadni.  

A nevezési díj tartalmazza: 

 Rajtcsomag: „Vasi Vasember” hátizsák, meglepetés ajándékok, italkupon, 

tészta party kupon. 

 Chipes időmérés  

 Biztosított, részlegesen/teljesen zárt útvonalak 

 Orvosi felügyelet a verseny teljes ideje alatt 

 Egyedi befutó érem 

 Frissítőpontok a verseny alatt 

 Csomagmegőrzés 

 Végfrissítés - a célterületen található Refreshment Areaban,  

 Festa pohár (rajtszámmal ellátva átvehető a Refreshment Area területén, 

a célba érkezés után) 



 

 

DÍJAZÁS 

Minden résztvevő befutóérmet kap. 

Az abszolút női 1-3. és férfi 1 – 3. helyezettjei pénzdíjban részesülnek. A 

verseny összdíjazása 420 000,- Ft  

            Férfi:                                          Női :  

1. 100 000 Ft                               1.  100 000 Ft                                   

2. 70 000 Ft                                 2.  70 000 Ft 

3. 40.000 Ft.                                3.  40 000 Ft 

Korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezettek érem díjazásban 

részesülnek. 

Korcsoportok 

Férfi Abszolút 

Női Abszolút 

Férfi elit 

Női elit 

Férfi váltó 

Női váltó  

Vegyes váltó 

Amatőr egyéni korcsoportok ( férfi – női ) 

Junior        18-19 (2003-2004) 

Felnőtt 1    18–24 (2004-1998) 

Felnőtt 2    25-29 (1997-1993) 

Felnőtt 3    30-34 (1992-1988) 

Felnőtt 4    35-39 (1987-1983) 

Senior 1     40-44 (1982-1978) 

Senior 2     45-49 (1997-1973) 

Senior 3     50-54 (1972-1968) 



 

Senior 4     55-59 (1967-1963) 

Veterán 1   60-64 (1962-1958) 

Veterán 2   65-69 (1957-1953) 

Veterán 3   70-74 (1952-1948) 

Veterán 4   75-79 (1947-1943 ) 

Veterán 5   80 +… (1942 – és előtte ) 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

Chipes időmérés lesz, az EvoChip végzi a mérést. 

Kérjük a saját sárga chipeket használni. A chipeket a versenyt megelőzően 

célszerű beszkenneltetni (leellenőriztetni). Akinek nincs saját chipje, az a 

nevezésnél válthat napi chipet. A chipet 1000 Ft kauciós díj ellenében 

biztosítjuk. A chipeket a célba érkezést követően a felvétel helyszínén kell 

leadni, elvesztés esetén 5000 Ft + ÁFA összeget kell megfizetni. 

A VÁLTÓK versenyében a váltás versenyszámonként történhet a chip és a 

rajtszám átadásával a depóban. 

A váltóversenyen indulók a nevezési lapon minden csapattag nevét kötelesek 

feltüntetni. A váltók 3 főből kell, hogy álljanak, egy versenyző csak 1 váltóban 

versenyezhet. Az egyéni versenyben és a váltóban egyszerre indulás nem 

engedélyezett (váltó úszó tagjaként.  

2022-ben is csak éves amatőr regisztrációval vagy versenyengedéllyel 

rendelkező versenyző indulhat az MTSZ versenynaptárában szereplő 

versenyeken. A versenyengedély és az amatőr regisztráció kiváltásához 

sportorvosi engedély megléte szükséges az idei évtől !!!  

A regisztráció vagy a versenyengedély igénylésére és kiváltására vonatkozó 

tudnivalókról érdeklődni a 06 70 / 399 9771 telefonszámon lehet. 

 E-mail: sportszervezo@triatlon.hu  

Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen! Az előforduló 

balesetekből eredő károkért a szervezők, rendezők felelősséget nem vállalnak! 

A résztvevő kijelenti, hogy a versenyen, mind fizikálisan, mind mentálisan 

felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a 

Szervezőt nem terheli felelősség 

mailto:sportszervezo@triatlon.hu


 

A verseny a Magyar Triatlon Szövetség szabályai szerint kerül megrendezésre!  

Óvási díj 10 000,- Ft!  

A helyszínen térítésmentes masszírozás biztosított . 

A helyszínen ingyenesen kerékpárszervízt biztosítunk.  

A verseny során mobiltelefon és minden egyéb audio eszköz (pl. mp-3 lejátszó, 

i-pad, stb.) fülhallgatóval történő használata tilos, azonnali kizárást von maga 

után!!!  

A Pannonsport Kft fenntartja a jogot, hogy a verseny útvonalát, helyszíneit 

(kerékpározás útvonala, depók elhelyezése stb.) és a rajtidőpontokat 

megváltoztassa a verseny biztonságos lebonyolítása érdekében, ezért kérünk 

minden résztvevőt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a verseny hivatalos 

facebook oldalát „Vasi Vasember triatlon verseny” és honlapját, a 

www.vasivasember.hu oldalt. 

Az indulói létszámot 550 főben korlátozzuk. 

 

További információk:  

 

Lengyel Soós Hajnalka 70 / 431 - 1999 

Garami Árpád 30 / 260 – 8363 

E-mail: soos.hajnalka@pannonsport.hu 

 

 

IDŐREND 

2022.07.08 péntek 

18:00- 20:00 Rajtcsomag átvétele Versenyközpont 

2022.07.09. szombat 

7:00 Rajtcsomag átvétele Versenyközpont 

9:30-10:30 Bedepózás DEPÓ (uszoda 

parkoló) 

10:00 Technikai tájékoztató Színpad 

http://www.vasivasember.hu/
mailto:soos.hajnalka@pannonsport.hu


 

10:45 Check-in: felnőtt férfiak és férfi 

váltók 

Rajthelyszín 

(Csónakázó tó, 

part) 

11:00 Rajt: Felnőtt férfiak és férfi váltók Csónakázó tó 

11:00 Check-in: senior férfiak Csónakázó tó, 

part 

11:15 Rajt: Senior férfiak Csónakázó tó 

11:15 Check-in: nők és a női és vegyes 

váltók 

Csónakázó tó, 

part 

11:30 Rajt: Nők és a női és vegyes 

váltók 
Csónakázó tó 

14:30-tól Kidepózás DEPÓ (uszoda 

parkoló) 

kb. 15:30-tól Eredményhirdetés Színpad 

kb. 16:00 Verseny zárása  

Megközelítés, parkolás 

Parkolni az rendezvény környezetében ingyenesen lehet: 

1. Kenderesi úti kavicsos parkolóban. 

2. Bartók Béla krt. – Kárpáti Kelemen út kereszteződésében található 

parkolóban. 

3. A Haladás Sportkomplexum parkolója hozzávetőleg 200 autót tud 

befogadni, amely kb. 5 perces sétatávra található a 

rendezvényközponttól. 

  

 

Szállás információk: 

  

Hotel Pelikán Szombathely, Deák Ferenc u. 5. 06 94/513-800 

*Garda Hotel Szombathely, Szent István park 15.  0694/509 -323 

P4W Hotel – Residence Szombathely, Dózsa György utca 9. 06 70 777 7666 



 

*A Garda Hotel közvetlenül a rendezvény szomszédságában található, saját parkolóval rendelkezik.  



 

 

 

Futambeosztások 

Futam RAJT Depó Be Depó Ki 

Úszás 

táv (km) / 

kör 

Kerékpár  

táv (km) / kör / 

szint (m) 

Futás   

táv (km) / kör / 

szint (m) 

Lic.* 

Férfi egyéni 11:00 9:30 – 10:30 14:30 1,45 1 38 1 140 10 4 5 Up,A,E. 

Férfi váltók 11:00 9:30 – 10:30 14:30 1,45 1 38 1 140 10 4 5 Up,A,E. 

             

Senior férfiak 11:15 9:30 – 10:30 14:30 1,45 1 38 1 140 10 4 5 A, 

             

Női egyéni 11:30 9:30 – 10:30 14:30 1,45 1 38 1 140 10 4 5 Up,A,E. 

Női és vegyes 

váltók 
11:30 9:30 – 10:30 14:30 1,45 1 38 1 140 10 4 5 

Up,A,E. 

*Licenc típusa: UP – utánpótlás versenyengedély; A – amatőr versenyengedély; E – elit versenyengedély;  

 


