
              Versenykiírás      
 

 - Bükk-Kapu© 
 

Ifjúsági-, és felnőtt Tereptriatlon egyéni Országos Bajnokság, 
 

Tereptriatlon nyílt-, gyermek-, váltóversenyek, 
  

• az   X2S versenysorozat  része - 
 

A verseny ideje 
2016. augusztus 13. (szombat)   

 
 A versenyek helyszíne, versenyközpont 

Felsőtárkány Szikla-forrás tó (Egertől 7 km-re) 
GPS: 47.982753, 20.435318 

 
A verseny rendezője 
Egri Triatlon Klub 

 
A verseny fővédnökei: dr. Juhász Attila polgármester, Felsőtárkány 

              Martonné Adler Ildikó alpolgármester, Eger 
 

Versenyigazgató:  Pelbárt Zoltán 
Vezető versenybíró és technikai felügyelő: Pásztor Péter (pasztorpeter79@gmail.com) 

a Szervező Bizottság elnöke: Veres Imre (30/518-4169),  
tagjai:Járdán Zsolt (úszás), Kovács László (futás, kerékpár), Garbacz Gábor (futás),  

Lajszner Lajos (depó), Pálos Zsófia (terepfutó versenyek) 
Időmérés:  Tempo Sport Kft. (chipes) 

 
 
 
 
 



Ifjúsági-, és felnőtt Tereptriatlon egyéni Országos Bajnokság 
 

Rajt-, célterület: Felsőtárkány Szikla-forrás tó 
Korcsoportok, kategóriák (egyéni) 

korcsoport szül. év kategória versenytávok 
16-17 (1999-2000)  A16-17 (ifjúsági) 500m – 15 km – 7 km 
18-19 (1997-1998)      A18-19 (junior) 500m – 15 km – 7 km 
18-24 (1992-1998)      A18-24 (felnőtt1) 500m – 15 km – 7 km 
25-29 (1987-1991)  A25-29 (felnőtt2) 500m – 15 km – 7 km 
30-34 (1982-1986)      A30-34 (felnőtt3) 500m – 15 km – 7 km 
35-39 (1977-1981)      A35-39 (felnőtt4) 500m – 15 km – 7 km 
40-44 (1972-1976)      A40-44 (senior1) 500m – 15 km – 7 km 
45-49 (1967-1971)      A45-49 (senior2) 500m – 15 km – 7 km 
50-54 (1962-1966)      A50-54 (senior3) 500m – 15 km – 7 km 
55-59 (1957-1961)      A55-59 (senior4) 500m – 15 km – 7 km 
60-64 (1952-1956)      A60-64 (veterán1) 500m – 15 km – 7 km 
65-69 (1947-1951)      A65-69 (veterán2) 500m – 15 km – 7 km 
70-74 (1942-1946)      A70-74 (veterán3) 500m – 15 km – 7 km 
75 + (……-1941)      A75 +   (veterán4) 500m – 15 km – 7 km 

 
Korcsoportok, kategóriák (váltó) 

össz életkor kategória versenytávok 
össz életkor<80 év ffi váltó1  500m – 15 km – 7 km 

 össz.életkor>=80 év ffi váltó2 500m – 15 km – 7 km 
össz.életkor<70 év női váltó1  500m – 15 km – 7 km 

 össz.életkor>=70 év női váltó2 500m – 15 km – 7 km 
 

Pálya 
Úszás:      a Szikla-forrás tóban, 2,5 kör 
Kerékpározás: közepes minőségű erdei utakon, ösvényeken, 550m szint, 1 kör 
Futás:                közepes minőségű erdei utakon, ösvényeken, 350m szint, 1 kör 
 

Időrend 
11.30   versenyiroda nyit 
12.20   - 13.20 bedepózás 
13.00  versenyiroda zár 
13.15  technikai tájékoztató (helye: a rajthely melletti szabadtéri színpadon) 
13.40  – 13.58 check in 
14.00  rajt (tópart, nyugati oldal) 
16.30 – 16.50 kidepózás 
17.00  eredményhirdetés (minden kiírt versenyszámban) 
 

Nevezés 
Nevezés és rajtszám felvétel a helyszínen 13.00-ig. 

 



Előnevezés 
2016. augusztus 05-ig a www.odinsport.hu oldalon 

 
Nevezési díj 

kategóriák 
előnevezés 

07.05-ig 
előnevezés 

08.05-ig 
helyszíni          
nevezés 

ifjúsági 2.500 Ft 3.500 Ft 5.000 Ft 
felnőtt, szenior 3.000 Ft 4.000 Ft 6.000 Ft 

váltó 6.000 Ft 8.000 Ft 12.000 Ft 
Spuri Aranykártya kedvezmény 20% 

 
Díjazás 

Egyéni triatlonban: minden korcsoport 1 – 3. helyezettje bajnoki érmet + tárgyjutalmat, 4-6. 
helyezettje oklevelet kap 
Triatlon váltóban:  minden kategória 1 – 3. helyezettje érmet + tárgyjutalmat kap 
Az abszolút sorrendben beérkező első egri férfi és nő versenyző Eger Város 
Önkormányzatának különdíját kapja. 
Az abszolút sorrendben beérkező első felsőtárkányi férfi és nő versenyző Felsőtárkány 
Önkormányzatának különdíját kapja. 
Különdíjban részesülnek a versenyszámonkénti abszolút legjobb időt elérők.  
Fontos: tárgyjutalomban csak azon kategóriák 1 -3. helyezettjei részesülnek, amelyekben 
legalább 5 értékelhető eredmény volt. 
 

Tereptriatlon nyílt- és gyermekverseny  
Mottó: - én is lehetek triatlonista? 

 
 

Rajt-, célterület: Felsőtárkány Szikla-forrás tó 
 

Korcsoportok, kategóriák 
korcsoport születési év kategória versenytávok 

….- 9 (2007- …...) Újonc1 70m – 3,5 km – 1 km 
10-11 (2005-2006) Újonc2 70m – 3,5 km – 1 km 
12-13 (2003-2004) gyermek 70m – 3,5 km – 1 km 
14-15 (2001-2002) serdülő 70m – 3,5 km – 1 km 
nincs (…... -2000) Férfiak - Nyílt 70m – 3,5 km – 1 km 
nincs (…... -2000) Nők - Nyílt 70m – 3,5 km – 1 km 

 
 

http://www.odinsport.hu/


Pálya 
Úszás:      a Szikla-forrás tóban, átúszás a nyugati oldalról 
Kerékpározás: közepes minőségű erdei utakon végig szalagozott pályán,  
                           60m szint (2 kör) 
Futás:     közepes minőségű erdei utakon végig szalagozott pályán, 0m szint  

(2 kör a tó körül) 
 

Időrend 
15.00   versenyiroda nyit 
15.20 -15.50  bedepózás 
15.45  versenyiroda zár 
15.50  technikai tájékoztató (helye: a rajthely melletti szabadtéri színpadon) 
16.00 - 16.10   check in 
16.15  rajt (tópart, nyugati oldal) 
17.30 – 17.50 kidepózás 
18.15  eredményhirdetés (minden kiírt versenyszámban) 
 

Nevezés 
Nevezés és rajtszám felvétel a helyszínen 15.45-ig. 

 
Előnevezés 

2016. augusztus 05-ig a www.odinsport.hu oldalon 
 

Nevezési díj 
kategóriák 

előnevezés 
07.05-ig 

előnevezés 
08.05-ig 

helyszíni          
nevezés 

újonc1-2, gyermek-, 
serdülő verseny 

500 Ft  700 Ft 1.000 Ft 

nyílt verseny 1.000 Ft 1.500 Ft 2.000 Ft 
 

Díjazás 
Minden kategória illetve korosztály 1–3. helyezettje érmet és oklevelet + tárgyjutalmat, 4–6. 
egyéni helyezettje oklevelet kap 
Az abszolút sorrendben beérkező első egri fiú és egri lány gyermek Eger Város 
Önkormányzatának különdíját kapja. 
Az abszolút sorrendben beérkező első felsőtárkányi fiú és lány gyermek Felsőtárkány 
Önkormányzatának különdíját kapja. 
Fontos: tárgyjutalomban csak azon kategóriák 1 -3. helyezettjei részesülnek, amelyekben 
legalább 5 értékelhető eredmény volt. 

 
Általános tudnivalók 

A nevezési díj befizetésének módja: - 2016. 04. 20-tól www.odinsport.hu oldalon 

Amennyiben a nevezési díj a határidő lejárta után érkezik meg, a rajtszám átvételekor a 
helyszíni nevezési díjnak megfelelő különbözetet meg kell fizetni. 

http://www.odinsport.hu/
http://www.odinsport.hu/


A nevezési díjért kapott szolgáltatások: részvétel a versenyen, chipes időmérés, frissítés a 
pályán és célban, orvosi felügyelet, csomagmegőrzés, a verseny végén tombola, egyedi 
technikai póló a verseny hivatalos logójával (kizárólag 2016. aug. 01-ig történő előnevezettek 
esetén +1500 Ft ellenében, logót lásd lejjebb) 
 

 
Nevezési díjat nem térítünk vissza. 
A nevezési díjról a helyszínen készpénzfizetési számlát adunk. 
Várható vízhőmérséklet: 18-25 °C 
A triatlon versenyen az MTSZ aktuális versenyszabályzata az érvényes. 
Az OB-n licenc nélkül nem lehet indulni. Az OB értékelése meglévő licenc alapján 
történik. Napi licenc NEM váltható. A rajtszám viselése kötelező. 
A váltóversenyt 3 különböző sportolónak kell teljesítenie. Egyéni versenyző lehet a váltó 
úszó tagja. Váltás kézérintéssel illetve rajtszám és a chip átadással a depó bejáratánál. 
A futó- és kerékpáros pályákon szalagozás és versenybírói irányítás segíti a versenyzőket. 
A kerékpáros versenyszámnál a fejvédő használata kötelező. 
A versenyen csak műszakilag megfelelő kerékpárral lehet elindulni, melyet a depózásnál 
ellenőriznek. 
Értéktárgyakért – kivéve a depóban elhelyezett kerékpárokért és felszerelésekért – a 
versenybizottság nem vállal felelősséget. 
A depóba csak rajtszámmal rendelkező versenyzők léphetnek be.  
Időmérés: chippel történik 
A frissítőpontokon vizet , édességet, gyümölcsöt, kekszet, izotóniás italt  biztosítunk. 

A versenyen mindenki csak saját felelősségére indulhat! 
 

A Szervezőbizottság elérhetősége:  
email: egritriatlonklub@gmail.com,  
tel.:20/9165-800,  
címe: 3300 Eger, Hajdúhegy u. 16. 
Parkolási lehetőségek: Felsőtárkány Faluház (GPS: 47.978250, 20.429740), Szikla-fogadó (GPS: 
47.983297, 20.436098) 

mailto:egritriatlonklub@gmail.com


Időmérés: A triatlon versenyen chip-es időmérés lesz. A versenyző köteles a rendezőktől 
kapott chipet a verseny ideje alatt végig a bokáján viselni. A chip nem megfelelő használata 
esetén, időmérés hiányában a versenyző eredménye nem kerül értékelésre. A chip-et a 
verseny után a célterületen kell leadni. Az elvesztett chip árát a versenyző köteles 
megtéríteni 5000 Ft + ÁFA/db. áron. 

Tombola 
Az eredményhirdetés utáni sorsoláson az előnevezettek közötti minden negyedik 
(jelenlévő) rajtszám kihúzásra kerül (nyer). 

 

 

 

Jogi nyilatkozat 

A   Flavin7 Bükk Kapu Tereptriatlon  

versenyeken minden nevező csak saját felelősségére indulhat! 
 

A rendezőség az esetlegesen előforduló balesetekért semmilyen felelősséget nem vállal. A 
rendezőség a verseny kiírásában és szóban is tájékoztatta a nevezőket a versenypálya 
veszélyeiről. A versenyről készülő videofelvételeket és fotókat a rendezőség felhasználja 
különböző internetes portálokon, nyomtatott sajtóban, szórólapokon. A versenyző a 
fentiekben leírtakat tudomásul vette, melyet regisztrációjával/nevezésével elfogad. 

 
 
 

 


