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XI. Ábrahámhegyi Triatlon 

2022.08.28  

Sprint és Rövid távú Amatőr Kupa, Családi triatlon 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe:  
 8256 Ábrahámhegy, Strand, Vasút u. 1.  
GPS:  46.8156071, 17.5685344  

  

Verseny időpontja: 2022.08.28 

  
2) Rendező: 

 

Név:  
Ábrahámhegy Önkormányzat, Ábrahámhegy Polgárőrség, Yacht 

Klub Balatonfüred, Tapolcai Rendőrkapitányság, Ábrahámhegyi 

Önkéntes Tűzoltók,  

Fővédnök : Vella Zsolt Ábrahámhegy polgármestere  
 

E-mail: vetri@vetri.hu    

Honlap, nevezés: www.vetri.hu 

Szervezőbizottság elnöke: Fodor András 

elérhetőségei telefon: 20 / 2309276 
  

 

e-mail: vetri@vetri.hu 

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró:  

elérhetőségei telefon: 20 / 3239680 e-mail:  jeno_molnar@t-online.hu  

Technikai Felügyelő: Molnár Jenő 

elérhetőségei telefon:  e-mail:  

 
4) Nevezési díjak:   Nevezni 2022.06.10.-től lehet. 

 

Aki pólót kér annak a nevezési díja + 2000 Ft 
 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] Helyszíni nevezés 

[Ft] 07.01-ig            08.01-ig 08.22-ig 

Újonc 1-2 2500 2500 2500 nincs 

Gyermek 3500 3500 3500 nincs 

Serdülő 4000 4000 4000 nincs 

Sprint táv ifi,junior 5000 5000 5000 nincs 

Sprint táv egyeb 9000 10000 12000 nincs 

Rövid táv 10000 11000 13000 nincs 

Váltó sprint  táv 10000 11000 13000 nincs 

Váltó rövid táv 11000 12000 14000 nincs 
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A 3 tagú váltó tagja lehet nő és férf is. 
 
 
 

5) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: vetri.hu 

 
Leírás: 

Nevezési információk:  

Nevezni csak online előnevezéssel lehet 2022.08.22-ig a vetri.hu web oldalon.Az 

előnevezési  díjat átutalni a Sédcomp KFT 10104820-42525000-01005006 számlájára 

kell. Csak akkor tudjuk az előnevezést elfogadni, amennyiben az átutalt összeget 

legkésőbb  az előnevezési határidőig  banki úton feladják. A közlemény rovatba kérjük 

beírni a nevezettet. 

Váltó nevezés: 

Váltó nevezésnél e-mailben a vetri@vetri.hu e-mail címre kérjük megadni a következő 

adatokat: 

 Váltó neve 

 Táv 

 3 résztvevő neve, szül év,  úszás, kerékpár, futás sorrendben 

 ha kérnek pólót, akkor a póló darabszáma és mérete. 

A nevezési díjat es a rendelt pólók árát átutalni a Sédcomp KFT 10104820-42525000-

01005006 számlájára kell. 

Családi versenyt hirdetünk: Családonként  2-4 főig lehet nevezni kor és nem megkötés 

nélkül. 

A családi versenyre azok nevezhetnek, akik beneveztek bármilyen korcsoportú versenyre. 

Külön nevezési díja a családi kategóriának nincs. 

Csak egyenes ágú családtag nevezhet: szülő, gyermek, unoka, testvér. 

Minden  családtag a korának megfelelő korcsoportban és távon indulhat.  

Nevezni a helyszínen  lehet a családtagok nevének megadásával.  

A nevezés feltétele, hogy minden családtag valamelyik versenyre benevezett. 

 A családi verseny pontozása a következőképpen történik: 

- nemenként és korcsoportonként (Újonc 1, 2, Gyerek, Serdülő, Sprint, Rövid) az első 

helyezett 15 pontot, a további helyezettek 1-gyel kevesebb pontot kapnak (Sprint és Rövid 

távon 5 éves bontásban). A Rövid távon indulók + 5 pont bónuszt kapnak. 

- így családonként maximálisan 80 pontot lehet elérni.  

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  Helyszíni nevezés nincs 
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Az Amatőr Kupa versenyein (sprint táv, rövid táv) csak érvényes versenyengedéllyel 

lehet indulni. Az utánpótlás futamok nyílt versenyek, ezeken versenyengedély nélkül is 

lehetőség van részt venni a korosztályi kritériumok betartásával. 

Érdeklődni: +36 70 399 9771, sportszervezo@triatlon.hu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Versenyiroda: 

 

helye: Ábrahámhegy, Strand, Vasút u. 1. 

nyitva tartása: 08.28.  8:00-tól 

 Program: 

 08:00 Versenyiroda nyitása 

12:30    Utánpótlás eredményhirdetés 

15:00    Gulyásparti 

16:30    Eredményhirdetés 

 

 

7) Technikai információk: 
 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): a rajtok előtt 10 perccel az úszás rajtjánál 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 20-24 °C 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

jó minőségű biciklis úton, részben zárt pályán,  

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

biztosított útvonalon, jó minőségű aszfalt úton, 
enyhén dombos pályán. 

Időmérés jellege, időmérést végzi: kézi időmérés 

Bolyozás: a bolyozás tilos! 

Teljesítési szintidők: - 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának korlátozása: 230 fő az egyszerre depózók viszonylatában  
( sprint és rövid táv együtt ) 

 
8) Díjazás és annak módja: 
 



 
Minden  felnőtt nevező  badacsonyi bort kap ajándékba. A kiírás szerinti 

korcsoportonként (újonc 1 - 2 külön, a sprint valamint a rövidtávon 5 éves 

bontásban) a női és férfi I-III. helyezettek , és  az I-III. helyezett  váltó tagjai 

érem díjazásban részesülnek. Sprint és rövidtávon az 1-3. női és férfi helyezett 

ajándékcsomagot kap. Ha a sprint és rövidtávon indulók összlétszáma  eléri a 150 

főt, a rövidtáv   1-3. helyezett női és férfi versenyzői összesen 150.000Ft 

pénzdíjazásban részesülnek (30e.-25e.-20e. Ft arányban). 

Családi verseny díjazása: 

A legjobb 3 család (külön a 2, 3 és 4 tagú családok) érem és ajándékcsomag 

díjazásban részesül. 
 
 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

A 71.számú útról közelíthető meg a versenyközpont. 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

A kerékpározás során nem lesz frissítőállomás. 

 
11) Szállás információk: 
: 
Szállás lehetőség: A focipályánál a sátorozás ingyenes, egyéb igények esetén a 

rendezők elérhetőségén kell érdeklődni (06 20 / 2309276).                                 

12) A versenyen Máté István készít fotókat amelyek a verseny után megadott linkről 

letölthetők és szabadon felhasználhatók. 



 
 
13) Időrend: 

 

Futambeosztások 

Futam RAJT Depó Be Depó Ki 
Úszás 

táv (km) / kör 
Kerékpár  

táv (km) / kör / szint (m) 
Futás   

táv (km) / kör / szint (m) Lic.* 

Újonc 1-2 10:30 9:20 – 10:20 11:40 – 12:00 100 1 2 1  0,5 1  UP 

             

Gyerek, Serdülő 11:00 9:20 – 10:20 11:40 – 12:00 200 1 8 4  2 1  UP 

             

Sprint táv 12:50 12:00 – 12:40 15:00-tól 750 2 19 1  4,5 2  UP,A,E 

             

Rövid táv 12:50 12:00 – 12:40 15:00-tól 1500 4 38 2  9 4  UP,A,E 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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


