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1. Az országos döntő rendezője: 
A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Balatoni Úszóiskola Kft. 

 

Együttműködő felsőoktatási intézmény:  
 

Szervezőbizottság elnöke:  Ányos Viktor 

 

Szervezőbizottság tagjai:  Ányos Szilvia 

  Dvorák Eduárd 

  Hömöstrei Péter 

     

Vezető versenybíró:    Rónai Ferenc 

Technikai felügyelő:    Csizmadia Gyula  

 

2. Helyszín: 

GPS: 46.778910, 17.655577 

 

 Versenyközpont, versenyiroda: 

o Első versenynap: Balatonboglár, Vörösmarty tér  

o Második versenynap: Balatonboglár, Platán tér 

 Versenyiroda nyit: 7:00 (mindkét versenynap) 

 Rajt:  

o Első versenynap: 7-es sz. főútról 

o Második versenynap: Platán térről 

 Parkolás: a környező utcák parkolóiban 

 Versenypályák itt megtalálhatóak. 
 

3. Távok, rajt időpontok, depó nyitva tartás: 

 

  

Távok (km) Rajt időpont Depó 

Futás Kerékpár Futás Fiú Leány Nyit Zár 

Újonc 1 (2008 - ) 0.8 (1 kör) 4 (2 kör) 0.8 (1 kör) 09:00 09:03 08:00 08:50 

Újonc 2 (2006-2007) 0.8 (1 kör) 4 (2 kör) 0.8 (1 kör) 09:00 09:03 08:00 08:50 

Gyermek (2004-2005)   2 (2 kör) 8 (3 kör) 1 (1 kör) 10:00 10:03 9:00 9:50 

Serdülő (2002-2003) 3 (2 kör) 12 (5 kör) 1,5 (1 kör) 11:00 11:03 09:45 10:50 

Ifi (2000-2001) 5 (2 kör) 20 (4 kör) 2,5 (1 kör) 12:30 12:35 11:45 12:20 

Junior (1998-1999) 5 (2 kör) 20 (4 kör) 2,5 (1 kör) 12:30 12:35 11:45 12:20 

Felnőtt, szenior, 

veterán 
5 (2 kör) 20 (4 kör) 2,5 (1 kör) 12:30 12:35 11:45 12:20 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/k7fx2zxphvxnyrl/AAB0Tby8MYSUxatfthX_W3Wta?dl=0
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 Nevezési díj (Ft) 

Előnevezés 

április 1-ig 

Előnevezés 

április 16-ig 

Helyszíni 

nevezés 

Újonc 1 (2008 - ) 2000 2000 3000 

Újonc 2 (2006-2007) 2000 2000 3000 

Gyermek (2004-2005)   3500 3500 4500 

Serdülő (2002-2003) 3500 3500 4500 

Ifi (2000-2001) 4500 6000 9000 

Junior (1998-1999) 4500 6000 9000 

Felnőtt, szenior, veterán 4500 6000 9000 

 

Eredményhirdetés: 17:30-tól 

 

Nevezési díj tartalmazza: 

- rajtzsák (kivéve újoncok) 

- chipes időmérés 

- forgalomtól elzárt versenypályák 

- egészségügyi biztosítás 

- frissítő 

- 1000 Ft-os / 15% kedvezményt biztosító Intersport utalvány 

 

Rajtzsákot és Intersport utalványt kizárólag az előnevezetteknek áll módunkban adni. 

 

 

Kidepózás: amint az adott futam utolsó versenyzője is beérkezett a depóba, ki lehet vinni a 

kerékpárokat. 

 

 

4. Versenyszámok (első versenynap):  

 

 Egyéni verseny: a befutás sorrendjében.  

 Csapatverseny: Újonc, gyermek és serdülő korosztályokban csapatversenyt is hirdetünk 

az egyéni időeredmények alapján, az 1-3. helyezett leány és fiú csapatok kerülnek 

értékelésre, a három legjobb időeredmény számít, mint csapateredmény.  

Csapatok közötti holtverseny esetén az egyéni helyezések döntenek. 

 

Pontozás: a verseny a Duatlon Amatőr Kupa kiemelt pontozású versenye. 

 

 

5. Díjazás:  

Egyéni 1-3. helyezett versenyzők érem, csapatversenynél 1-3. helyezettek oklevél, továbbá 

utánpótlás korosztály 1-6. egyéni helyezett versenyzők szintén oklevél díjazásban 

részesülnek. 
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Duatlon mix-váltócsapatversenyek kategóriáit és versenytávjai. 

 

 Életkor [év] 

Kategória 

Versenytáv [km]  

(szül. év 2017-ben) (futás–kerékpár–futás) 

 

  

... – 11 (2006 - …..) újonc 1 – 4 – 0,5  

12 – 13 (2004-2005) gyermek 1 – 4 – 0,5  

14 – 15 (2002-2003) serdülő 1 – 4 – 0,5  

16 – 19 (1998-2001) UP-2 2 – 8 – 1  

16 – … ( … -2001) felnőtt 2 – 8 – 1  

40 – 59 (1958 -1977) szenior 2 – 8 – 1  

60 – … ( … -1957) veterán 2 – 8 – 1  

16 – … ( … -2001) elit 2 – 8 – 1  

  

 

 
A duatlon mix-váltócsapatversenyeken  

- maximum 1 újonc versenyző nevezhető fel gyermek csapatba,  

- maximum 1 gyerek versenyző nevezhető fel serdülő csapatba,   
- serdülő versenyző UP-2 csapatba való felnevezése nem lehetséges,   
- maximum 1 fő utánpótlás versenyengedéllyel rendelkező ifi és junior (16-19 éves), 

továbbá tetszőleges szenior és veterán versenyző nevezhető felnőtt vagy elit 
csapatba,   

- felnőtt amatőr versenyzők tetszőlegesen nevezhetők elit csapatokba,  

- az elit csapatokban legalább 1 fő elit licences versenyzőnek lennie kell,   
- egy versenyző egy napon csak egy csapatban versenyezhet, de egy klub tetszőleges 

számú csapatot indíthat.   
 

 

 

A MIX-váltócsapat nevezési díja egységesen 8000 Ft/csapat. 

 
Futam, korcsoport Rajt Bedepó Kidepó 

I. futam (újonc, gyermek, serdülő) 9:00 8:25-8:55 10:15-10:35 

II. futam (UP-2, felnőtt, szenior, veterán, elit) 11:00 10:35-10:55 13:15-13:30 
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6. Nevezés: 

 

A versenyre csak online lehet előnevezni az alábbi felületen: 

http://bui.hu/online-nevezes/ 

 

Egyéni online nevezés: 

 

 
Utalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni egyéni nevezés esetén a nevet, egyesületi 

utalásnál az egyesület nevét, továbbá az online nevezés dátumát. 

Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

 

Az előnevezési díjat az előnevezési határidő napján 24:00-ig szükséges átutalni, ennek lejárta 

után a passzív nevezések (a pénzügyileg nem rendezett nevezések) törlődnek.  

A nevezési lapot a helyszínen újra kell tölteni és a nevezési díjat a helyszíni nevezés díján 

számoljuk! 

Számlát csak az átutalást kezdeményező nevére tudunk kiállítani!  

A törvényi előírásoknak eleget téve magánszámláról indított utalás esetén az egyesület részére 

nem áll módunkban számlát kiállítani! 

 

Bankszámlaszám: K&H Bank 10403930-50526577-70691002 (Balatoni Úszóiskola Kft.) 

http://bui.hu/online-nevezes/
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UP korosztályok előnevezési határideje: 2017. április 17. hétfő 

 

 

A versenyen csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyző indulhat, nevezésnél 

a versenyengedély és a chip számát kötelező megadni. 

 

Helyszíni nevezést az adott futam rajtja előtt másfél órával lezárjuk, MIX kategóriában 

helyszíni nevezés nem lehetséges, kizárólag előnevezést áll módunkban elfogadni. 

MIX előnevezési határidő: 2017. április 16., vasárnap 

 

7. Időmérés: A verseny chipes időmérését az EVO Chip végzi, kérjük minden nevező hozza 

sárga chipjét. 

Aki nem hozza magával sárga chipjét (vagy az online nevezés során nem adta meg a chip 

számot), az 1000 Ft-os kaució megfizetése mellett 1000 Ft-os bérleti díj ellenében kap napi 

chipet. 

 
8. Egyéb, fontos tudnivalók: 

 A verseny rendezőire, indulóira, nézőire a Magyar Triatlon Szövetség hatályos 

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak.  

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

 A versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság 

felelősséget nem vállal. 

 A futás szintkülönbséggel tarkított pályákon került kijelölésre, melyből 100 m-es szakasz 

(Hétház utca – minden korcsoportot érintő útszakasz) macskakővel borított, a futópályák többi 

szakaszai aszfaltozottak.  

 A kerékpárpályák útvonala (első versenynap) a 7-es sz. főúton került kijelölésre, bolyozás 

engedélyezett.  

 Mind a futás, mind a kerékpározás forgalomtól elzárt utakon történik. 

 Frissítés a versenyközpont célterületén, valamint a futópályán kijelölt frissítőállomásokon 

lehetséges. 

 Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az adott futam 

utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj:10.000 Ft. Óvási Bizottság: Rónai 

Ferenc + 2 fő versenybíró 

 Depóba csak a versenyzők, versenybírók és versenyszervezők léphetnek be. 

 Figyelem: a versenyhelyszínen zuhanyzási lehetőség és öltöző nincs!  

 A versenyközpontban büfé fog üzemelni. 

 Rajtszámátvétel: 

2017. április 22. 7:00-tól 

Helyszín: Balatonboglár, Vörösmarty tér, Versenyiroda 

 Technikai értekezlet: 

Időpont: 2017. április 22. (szombat), 8:00 

Helyszín: Versenyközpont  

 
Információ 

 

Tel.: +3670/674 74 47 

Mail.: balatoniuszoiskola@gmail.com 

 

A rendező a változtatás jogát fenntartja.  

Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk! 


