
 

OLOLD LAKE MAN 

II. HONVÉD DUATLON KUPA 
Országos Bajnokság és utánpótlás ranglista verseny 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
5000 Szolnok, Kilián út 1. 

GPS koordináta: N 47.13009, E 20.22300 

Verseny időpontja: 2022.09.10. 

  
2) Rendező: 

 

Név: Szolnoki Honvéd Sportegyesület 

E-mail: szaboat74@gmail.com telefon: 06303280318 

Honlap: https://www.szhse.hu/  

Versenyigazgató: Róth Balázs 

elérhetőségei telefon: 06204339607 e-mail: balazs.roth@footour.hu 

Szervezőbizottság 
elnöke: 

Dr. Szabó Attila 

elérhetőségei telefon: 06303280318 e-mail: szaboat74@gmail.com 

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Kiser Tamás 

elérhetőségei telefon: 06709776331 e-mail: tamaskiser@gmail.com 

Technikai Felügyelő: Kuti Edit 

elérhetőségei telefon: 06302777575 e-mail: edit.kuti@gmail.com 

 
4) Nevezési díjak: 
 

Belépő díja (ha van): - 

 

Korcsoport Nevezési díj (Ft) Helyszíni nevezés 

Újonc 1-2 2.500 nincs 

Gyermek 3.000 nincs 

Serdülő 3.000 nincs 

Ifjúsági 4.000 nincs 

Junior 4.000 nincs 

SPRINT 6.000 nincs 

SPRINT távú „Katona” OB*  térítésmentes nincs 

Speciál táv Katonák részére** térítésmentes nincs 
*hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvédségi alkalmazott, honvéd középiskolások, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatói, akik MTSZ 
versenyengedéllyel rendelkeznek 

https://www.szhse.hu/


 
**hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvédségi alkalmazott, honvéd középiskolások, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatói rézére, akik MTSZ 
versenyengedéllyel nem rendelkeznek 
 
5) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: https://sportorigo.com/  

 
Leírás: 

NEVEZÉS 
A VERSENYEN CSAK ELŐNEVEZÉSSEL LEHET RÉSZT VENNI! A versenyre nevezni 
https://sportorigo.com/ oldalon lehet. /Pénzügyi tranzakciók is ezen CSAK ezen az oldalon keresztül 
lehetséges! / HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS! 
 
Nevezés határideje 2022.08.31. A határidő lejárta után semmilyen körülmények között nem tudunk 
nevezést fogadni! A rendező fenntartja a jogot, hogy az egyszerre bedepózó mezőnyök alapján a 
nevezők létszámát 240 főben korlátozza (pl.: újoncok; gyermek, serdülő; Ifi-junior-felnőtt-senior-
veterán). Az első 240 nevező után az adott korosztályok regisztrációját leállítjuk, az átutalt nevezési 
díjat visszautaljuk! 
 
A MH 86 Szolnok Helikopter Bázisra csak az alábbi linken elérhető online űrlapon előzetesen 
regisztrált versenyzők és kisérőik (edzők, szülők, stb.) jöhetnek be: 
https://forms.gle/c59Ge4aCyeUiQfL46. 
Az űrlapot legkésőbb 2022. augusztus 31-ig kell kitölteni!  
 
A versenyre való nevezés és annak részletes feltételei a SPORTORIGO portálon. 
Regisztráltak a rajtszámokat és az időmérő chipet a versenyközpontban vehetik át 07:30-tól. 
 
NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA 
Chipes időmérést, rajtcsomagot, zárt és biztosított pályát, orvosi felügyeletet, a versenyzőknek 
egytál meleg ételt. 
 
KATONA OB 
A Sprint távú Katonai OB-n kizárólag a Magyar Honvédség hivatásos, szerződése, önkéntes 
tartalékos állámonyába tartozó katonák, honvéd középiskolások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatói, valamint a honvédségi alkalmazottak indulhatnak, 
akik MTSZ versenyengedéllyel rendelkeznek. A Katona OB-n a versenyengedéllyel rendelkezők 
térítésmentesen indulhatnak. 
 
Speciál táv Katonák részére 
A Speciál távon kizárólag a Magyar Honvédség hivatásos, szerződése, önkéntes tartalékos 
állámonyába tartozó katonák, honvéd középiskolások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatói, valamint a honvédségi alkalmazottak indulhatnak, 
akik MTSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek. A Speciál távra nevezők térítésmentesen 
indulhatnak. 
 

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  Helyszíni nevezés nincs! 

 
 

https://sportorigo.com/
https://sportorigo.com/
https://forms.gle/c59Ge4aCyeUiQfL46


 
A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása. (Kivéve a „Próbáld ki a duatlont” 
futamát.) 
Érdeklődni: +36 70 399 9771, Király Anna, sportszervezö@triatlon.hu 
 
6) Versenyiroda (rajtcsomag felvétele): 

 

helye: Szolnok, MH 86 Szolnok Helikopter 
Bázis 
5000 Szolnok, Kilián út 1. 

nyitvatartása: 2022. 09. 10-én, 07.30-12.30-ig 

 
 
7) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): Rajtok előtt folyamatosan a versenyközpontban 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: – 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Forgalom elől teljesen lezárt aszfaltút 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Forgalom elől teljesen elzárt jó minőségű 
aszfaltút. 

Időmérés jellege, időmérést végzi (chip esetén a 
cég neve): 

Az időmérést az EVOCHIP végzi 

Bolyozás: engedélyezett 

Teljesítési szintidők: Sprinttávon a második futás megkezdéséhez 
1 óra 20perc; Táv teljesítésére 1 óra 40 perc 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának korlátozása: 100 fő az egyszerre bedepózók viszonylatában: 
Újonc 1-2; Gyerek, Serdülő, Sprint táv 
(jelentkezők létszámának függvényében több 
futam indítható) 

 
8) Díjazás és annak módja: 
 

Korcsoportonként és nemenként az 1-3, helyezett éremben, serdülőig 4-6. helyezett oklevélben 
részesül. 
 
A Katona OB-n induló versenyzők esetében korcsoportoként (1. korcsoport: 16-39 év; 2. korcsoport: 
40-59 év; 3. korcsoport: 60+) és nemenként az 1-3. helyezett kupát kap. 
 
A Speciál távon induló katonák esetében korcsoportoként (1. korcsoport: 16-39 év; 2. korcsoport: 
40-59 év; 3. korcsoport: 60+) és nemenként az 1-3. érmet kap. 
 
Az utánpótlás korúak eredményhirdetésének időpontja: 13:00. 
A sprint futam eredményhirdetésének időpontja: 16:30. 

 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

A versenyre érkezők részére a MH 86 Szolnok Helikopter Bázis területén parkoló kerül kialakításra. 



 
A MH 86 Szolnok Helikopter Bázisra csak az alábbi linken elérhető online űrlapon előzetesen 
regisztrált versenyzők és kisérőik (edzők, szülők, stb.) jöhetnek be: 
https://forms.gle/c59Ge4aCyeUiQfL46  
Az űrlapot legkésőbb 2022. augusztus 31-ig kell kitölteni! 
Akik beléptetéshez szükséges űrlapot nem töltik ki határidőre, azok a Helikopter Bázis területére 
nem léphetnek be, még érvényes nevezéssel sem! 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

 

 
11) Szállás információk: 
 

http://info.szolnok.hu/tourinform-szolnok-iroda-m173  

  
12) Egyéb kiegészítő információk: 
 

A verseny helyszínéül a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis szolgál. A Bázison a kifutópályával 
párhuzamoson elhelyezkedő 2 km hosszúságú „D gurulóút” szolgál a kerékpározás helyszínéül. 
Kiváló minőségű burkolattal rendelkezik, illetve az útban víznyelők, csatornafedlapok nem 
találhatóak. A futópályának az „I és K gurulóutak” kerültek kijelölésre a kutató-mentő épületnél 
történő visszafordítással. 
 
A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályai érvényesek. 
Az áttételszabály betartása kötelező! A helyes áttételeket a versenybírók a futamokat követően 
ellenőrzik. 
 
Óvási díj: 10.000 Ft 
 
A depóba csak versenyzők és versenybírók léphetnek be. 
A kerékpárokért csak addig vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak. 
Kerékpárpálya jó minőségű forgalomtól teljesen elzárt területen, jó minőségű aszfalt úton történik. 
Szintkülönbség nincs.  
A futópálya forgalomtól teljesen elzárt területen, jó minőségű aszfalt úton történik. 
Kerékpározás során a fejvédő viselése kötelező.  
Bolyozás engedélyezett! 
Futás alatt, valamint a kerékpározás alatt is a jobbra tarts szabály érvényes! 
 
MINDENKI CSAK A SAJÁT KORCSOPORTJÁBAN INDULHAT!  
A versenyen minden induló kizárólag a saját felelősségére vehet részt.  
A rendező nem vállal felelősséget a versenyzők által egymásnak okozott kárért!  
A nevezési rendszer használata önkéntes, a nevezési felület kitöltése hozzájárulás az adatkezeléshez.  
A Katona OB-n, illetve a Speciál táv Katonák részére kiírt futamokban érdekelt versenyzők a 
nevezéskor kötelesek jelezni, hogy a Katona OB-n vagy Speciál távon indulnak, és melyik alakulatot 
képviselik. Ezen két versenyszámban kizárólag Magyar Honvédség hivatásos, szerződése, önkéntes 
tartalékos állámonyába tartozó katonák, honvéd középiskolások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatói, valamint a honvédségi alkalmazottak indulhatnak. 
Öltözőt biztosítunk a versenyzők részére, de az ott hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 
Igény esetén a nevezési díjról számlát tudunk kiállítani.  
PARKOLÁS: Helikopter Bázis területén.  

https://forms.gle/c59Ge4aCyeUiQfL46
http://info.szolnok.hu/tourinform-szolnok-iroda-m173


 
A Szolnoki Honvéd SE fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát.  
Az esetleges újbóli veszélyhelyzet kihirdetése esetén, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) elnöksége 
által elfogadott ajánlást fogjuk alkalmazni: Amennyiben az MTSZ versenynaptárában szereplő 
eseményt az eredeti időpontban – a kialakult járványhelyzet, mint vis maior miatt – megrendezni 
nem lehet, akkor a versenyző érvényes nevezését átviheti a 2023-ra halasztott új időpontra. 

 
 

 



 
 
13) Időrend (+ az eredményhirdetés(ek) tervezett időpontja(i)): 

 

  Futambeosztások 2022. szeptember 10. 

UP ranglista, Katona OB,  
Sprint Amatőr Kupa 

RAJT 
(fiú, lány) 

Depó Be Depó Ki Chek-in 
1. futás 

táv (km) / kör / szint (m) 

Kerékpár  
táv (km) / kör / 

szint (m) 

2. futás  

táv (km) / kör / szint 
(m) 

Lic.* 

Újonc 1 (ranglista) 9:00 
9:01 

08:00-08:45 9:45-10:15 
08:40 0,5 1 0 2 1 0 0,25 1 0 UP 

Újonc 2 (ranglista) 9:20 
9:21 

09:00 1 1 0 4 1 0 0,5 1 0 UP 

Gyermek (ranglista) 11:00 
11:03 

10:15-10:45 
11:30-11:50 10:50 2 1 0 8 2 0 1 1 0 UP 

Serdülő (ranglista) 11:45 
11:48 

12:20-12:50 11:35 3 1 0 12 3 0 1,5 1 0 UP 

Speciál táv katonák 
részére** 

12:45 12:30-12:40 13:20-13:40 
12:40 

2 1 0 8 2 0 1 1 0 – 

UP eredményhirdetés 13:00              

SPRINT 
(Katona 
OB***, 
Amatőr 
Kupa) 

Ifjúsági 

13:30 
13:33 

12:50-13:20 15:00-15:20 
13:20 
14:35 

5 2 0 20 5 0 2,5 1 0 
UP, A, 

E 

Junior 

Felnőtt 

Senior 

Veterán 

Eredményhirdetés 15:30              
*Licenc típusa: UP – utánpótlás versenyengedély; A – amatőr versenyengedély; E – elit versenyengedély 

**kizárólag hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvédségi alkalmazott, honvéd középiskolások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar hallgatói rézére, akik MTSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek 
***kizárólag hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvédségi alkalmazott, honvéd középiskolások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar hallgatói, akik MTSZ versenyengedéllyel rendelkeznek 


