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Restart – Decathlon Triatlon 
VERSENYKIÍRÁS 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Zalaegerszeg, Gébárti tó; Tóstrand és Camping 

GPS koordináta: 46.865556, 16.818253 

Verseny időpontja: 2017.07.15. 

  
2) Rendező: 

 

Név: Zalaegerszegi Triatlon Klub 

E-mail: jani0108@gmail.com telefon: 20/9847230 

Honlap: www.restartfesztival.hu 

Versenyigazgató: Déri Miklós 

elérhetőségei telefon: 30/9598915 e-mail: derim@zelkanet.hu 

Szervezőbizottság elnöke: Németh János 

elérhetőségei telefon: 20/9847230 e-mail: jani0108@gmail.com 

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Csizmadia Gyula 

elérhetőségei telefon: +36 30 9597846 e-mail: csgyula59@gmail.com 

Technikai Felügyelő: Csizmadia Gyula 

elérhetőségei telefon: +36 30 9597846 e-mail: csgyula59@gmail.com 

 
4) Nevezési díjak: 
 

Belépő díja: nincs 

 
A verseny szervezői lehetőséget biztosítanak a triatlon iránt érdeklődő, versenyengedéllyel még nem 
rendelkező amatőrök számára a sport kipróbálására. Ennek érdekében egy külön szupersprint távú 
futam kerül lebonyolításra „újonc1-2, gyermek, serdülő ifi diáksport futam, junior és felnőtt 
összevont futam” néven, melyen kizárólag MTSZ versenyengedéllyel még nem rendelkező amatőrök 
nevezhetnek nevük, lakcímük, életkoruk és e-mail címük regisztrálásával. 
 
 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] Helyszíni nevezés 

[Ft] 2017.07.10.-ig 

Újonc 1 diáksport 
2008-… 

1000 Ft 2000 Ft 

Újonc 2 diáksport 
2006-2007 

1000 Ft 2000 Ft 

Gyermek 
diáksport 

2004-2005 

1000 Ft 2000 Ft 

Serdülő diáksport 1000 Ft 2000 Ft 

tel:(30)%20959%207846
mailto:csgyula59@gmail.com
tel:(30)%20959%207846
mailto:csgyula59@gmail.com


 
2002-2003 

Ifjúsági diáksport 
2000-2001 

1000 Ft 2000 Ft 

junior és felnőtt 
összevont nyílt 

…-1999 

1000 Ft 2000 Ft 

 
 

A sprint futamokra kizárólag MTSZ versenyengedéllyel rendelkezők nevezhetnek. 
 

Korcsoport Előnevezés [Ft] Helyszíni nevezés 
[Ft] 2017.07.10.-ig 

Sprint Ifjúsági 
2000-2001 

4000 Ft 6000 Ft 

Sprint Junior  
1998-1999 

4000 Ft 6000 Ft 

Sprint Felnőtt  
1978-1997 

4000 Ft 6000 Ft 

Sprint Szenior  
1958-1977 

4000 Ft 6000 Ft 

Sprint Veterán  
…-1957 

4000 Ft 6000 Ft 

 
5) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: http://restartfesztival.hu/restart-triatlon-verseny/ 
www.odinsport.eu 

Számlaszám: 10104961-11037900-01004002 

 
Leírás: 

Számlatulajdonos neve: Zöld Irány Egyesület. 
Átutalás esetén a közlemény rovatban a nevező nevét, sportszámát és futamát  
(pl: Minta József, triatlon, nyílt futam) szíveskedjenek feltüntetni. 
Figyelem! Az internetes előnevezés csak a nevezési díj legkésőbb 2017. július 10-ig történő 
befizetésével válik érvényessé! 
Figyelem! Az előnevezési díjakat 2017. július 11-től a versenyről való lemondás esetén a szervezők 
nem utalják vissza! Befizetett részvételi díj esetén a nevezés átruházható, amiről a szervezőket 
írásban kell értesíteni! A 2017. július 10-e után való nevezés helyszíni nevezésnek minősül. 

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  A futamok rajtja előtt 60 percig  

 
A sprint futamon való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása. 
Érdeklődni: +36 70 399 9771, triatlon@triatlon.hu 
 
6) Versenyiroda: 

 

helye:  Zalaegerszeg, Gébárti tó; Tóstrand és Camping 

nyitva tartása: 2017.07.15. 11:30 - tól 

http://restartfesztival.hu/restart-triatlon-verseny/
http://www.odinsport.eu/


 
 
7) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): A futamok rajtja előtt 15 perccel, depo - 
versenyközpont 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 23 - 28 °C 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Aszfaltozott közút, beton, fű, zárt pályán 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Aszfaltozott közút, beton, zárt pályán 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés a Temposport által 

Bolyozás: igen 

Teljesítési szintidők: - 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma, 
depótól mért távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának korlátozása: - 

 
8) Díjazás és annak módja: 
 

Decathlonos rajcsomag és finisher érem minden indulónak és célba érkezőnek. 
Helyezettek: 1-3. helyezettek kupát kapnak. A sprint futam helyezettjei ajándékcsomagban 
részesülnek.  

 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

Parkolási lehetőség: Zalaegerszeg, Gébárti tó; Tóstrand és Camping parkolója ingyenesen 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

 

 
11) Szállás információk: 
 

Szabó Zoltán: 30/5576195 

  
12) Egyéb kiegészítő információk: 
 

A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

 A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó 
betegségben nem szenvedek. 

 A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny 
előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a 
rendező - és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny 
útvonala által érintett területek tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget 
nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak. 

 Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy 
kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul 
veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb felsoroltakkal 



 
szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott kárért személyes és anyagi 
felelősséggel tartozom. 

 Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint azok 
reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. 

 Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen 
adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget 

A szervezők a versenyidőrendjének és a szabályok változtatásának jogát fenntartják! 

 



 
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.* 

Sprint 
14:00 13:00-13:45 15:25-15:35 0,75 2 20 4 100 5 2 40 

UP (ifiknél), 
illetve A 

(felnőtteknél) 

újonc1-2, gyermek, 
serdülő ifi diáksport 

futam, junior és 
felnőtt összevont1 

16:15 15:40-16:00 16:35-16:45 0,2 1 5 2 20 1 1 10 

- 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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

                                                           
1 Ebben a futamban a nevezési létszámok függvényében a Technikai Felügyelő dönthet majd úgy, hogy egy perces ráindítással induljanak a különböző korcsoportok úgy, 
hogy legelőször a felnőttek rajtolnak, a végén (biztonságuk érdekében) pedig az újoncok. 

 


