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V. BÁNK-X2S TEREPFESZTIVÁL 

Tereptriatlon OB és tereptriatlon verseny 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: 2653 Bánk, Tóparti sétány  1. Tóparti üdülőház 

GPS koordináta: 47.922004, 19.175291 

Verseny időpontja: 2017.06.18. 

  
2) Rendező: 

 

Név: Triatlon a Természetért Tereptriatlon SE 

E-mail: info@terepfesztival.hu telefon: +36 20 557 0392 

Honlap: www.terepfesztival.hu 

Versenyigazgató: Bagyinszki Balázs 

elérhetőségei telefon: +36 20 557 0392 e-mail: info@terepfesztival.hu 

Szervezőbizottság elnöke: Szetei Márton 

elérhetőségei telefon: +36 30 949 22 39 e-mail: info@terepfesztival.hu 

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Pólik Szabolcs 

elérhetőségei telefon: +36 70 553 2019 e-mail: polixabi@gmail.com 

Technikai Felügyelő: Pólik Szabolcs 

elérhetőségei telefon: +36 70 553 2019 e-mail: polixabi@gmail.com 

 
4) Nevezési díjak: 
 
 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] 

Helyszíni 
nevezés [Ft] 

04.30.-05.31.-
ig 

06.12.-ig 06.18.-ig 

újonc1/2 – gyermek - 
serdülő 

1000 1000 2000 2000 

Ifjúságitól - veterán 4ig 
(Lite „sprint” futam) 

4000 4000 6500 6500 

Ifjúságitól - veterán 4ig 
 (Lite „sprint” váltó futam)  

8000 8000 10000 10000 

(junior) – felnőtt –szenior –
veterán 

(X2S „rövidtáv”) 

5000 5000 7500 7500 

(junior) – felnőtt –szenior –
veterán 

 (X2S váltó „rövidtáv”) 

10000 10000 12000 12000 
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5.) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: https://versenyzek.hu/HU/4/Nevezes/35/V-Banki-Tereptriatlon-OB 

Számlaszám: Triatlon a Természetért SE, 10918001-00000005-78380009 (Unicredit 
bank) 

 
Leírás: 

FONTOS! A versenyen való indulás feltétele a versenyengedély megléte! 

Az alkalomszerű (egyéni napi) regisztráció MEGSZŰNT! 

A nevezés regisztrációhoz kötött. https://versenyzek.hu/HU/4/Nevezes/35/V-Banki-Tereptriatlon-
OB Érvényes Versenyregisztrációs szám nélkül a nevezés nem lehetséges. 

Ha már korábban regisztráltál az www.versenyzek.hu oldalon, elegendő bejelentkezned. 
Ha nem emlékszel a jelszavadra, új jelszót is igényelhetsz. 
Kérjük, ne hozz létre újabb fiókot! Használd a portál útmutatóját! 
Ahhoz, hogy korábbi eredményeidhez az idei teljesítést hozzáadhassuk, hogy kedvezményeinket 
igénybe vehesd, fontos, hogy egyetlen felhasználói fiókot használj, melyhez a korábbi versenyzői 
adataid is hozzá vannak kötve. A beérkezett versenyzők adatainak feldolgozása folyamatos, azok 
azonnal elérhetőek a https://versenyzek.hu/HU/5/Rajtlistak-Eredmenyek/35/V-Banki-
Tereptriatlon-OB honlapon! 

Váltó: Verseny távok váltóban is teljesíthetők. A váltó 3 főből áll, ahol a váltó első tagja lehet 
egyéni teljesítő, de ekkor csak az úszó távot vállalhatja! Csak a nőkből álló váltó számít a női 
kategóriába, minden más összetételű váltó a ffi. kategóriában kerül értékelésre! A váltó a Lite és 
az X2S futamba tud nevezni.  

Külföldi állampolgárságú egyéni versenyzők saját országuk éves versenyengedélyével indulnak a 
versenyen. 

A június 15. - ig befizetett, elfogadott nevezések egyedi, névre szóló rajtszámot kapnak! Kérjük a 
nevezéskor megadni a rajtszámon megjeleníteni kívánt becenevet. 

Június 12.-e után minden nevezés, helyszíni nevezésnek számít! 

Átnevezés más távra 1000Ft átnevezési díj megfizetése ellenében lehetséges.  

A nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj befizetésének / beérkezésének 
időpontjára vonatkoznak!  

Nevezési díjat írásbeli visszamondás esetén az előnevezési időszakban fizetünk vissza, 1000Ft 
költség levonása mellett, vagy az felhasználható egy későbbi időpontban megrendezésre 
rendezvényen illetve  tovább értékesíthető. 
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A nevezési csomag tartalma: 

● a biztosított és kijelölt pálya 
● frissítő állomáson: gyümölcs, sós-édes keksz, izotóniás ital és víz 
● célban 1db sülttea 
● egyedi befutóérem 
● egészségügyi ügyelet, mentő 
● chipes időmérés 
● szponzori ajándékok 
● az élmény, melyet a verseny nyújt 

 
Tésztaparti szombat, június 17. este 18.00 –tól Bánk Nádas Camping (Érvényes nevezéssel 
rendelkezőknek 1 adag ingyenes) 

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  10:30 

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

 

helye: Bánk, Tóparti sétány, vízi színpadnál 
X2S (narancssárga sátor) 

nyitva tartása: 06.17. 17:00-18:00 / 06.18. 8:00-tól 

 
6) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): Strand (rajt terület), 9:20 (Gyermek versenyek) 
/ 10:55 (Lite, X2S és váltók) 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 22-26 ˚C 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Ligetes erdei utakon, egy körben a rövid és a 
hosszú távnak is. A futópálya eleje és vége 
aszfaltos, összesen kb. 10%- a távnak. A 
gyermek verseny számok közvetlen a tó 
környékén kerülnek megrendezésre. 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Bánk, Romhány, Bánk között, erdős, földes, 
agyagos utas, néhol enyhén murvás, viszonylag 
szélesebb nyomtávon enyhén, illetve közepesen 
nehéz pálya szakaszon. Dombos, változatos 
pálya, dupla nyomtávos nyomvonalon. 
A kerékpáros versenyrész közúti része 
(gyakorlatilag egy kereszteződés) polgárőrség és 
rendőrség által biztosított. Minden más 
területen táblákkal, szalaggal jelölt pályán halad 
a verseny biztosítás nélkül. Bizonyos helyeken 
útbaigazítás található segítő, irányító 
személyzettel. 

Időmérés jellege, időmérést végzi: chipes,  Balaton Team Szabadidő- és 
Sportrendezvény-szervező Egyesület  

Bolyozás: adott futamon belül engedélyezett 



 
Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: 

4 alkalommal (500m, 1km, 3km) 

Érintett járatok menetrendje: Forgalomból kivont, nincs vasúti közlekedés 

 
7) Díjazás és annak módja: 
 

Érmek, támogatók, szponzorok tárgyi ajándékai 

 
8) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

Díjmentes, kijelölt parkolóhelyeken, díjmentes. Kérjük ügyeljenek a szabályos parkolásra! 

  
9) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

A verseny távok esetében +- 5% eltérési lehetőséget a szervező bizottság meghatározott.  

 
10) Szállás információk: 
 

Bánkon és környékén, több helyen. A nevezési portálon pontos információk találhatóak. 

  
11) Egyéb kiegészítő információk: 
 

-A verseny bármilyen időjárás estén is megrendezésre kerül, távok/pályák azonban változhatnak. 
 

- Úszás során a nevezési csomagban található testre kiadott rajtszám viselése tilos, azt a rajt előtt a 
depóban kell elhelyezni, majd az úszást követően a kerékpározás megkezdése előtt kell felvenni. a 
kerékpározás során hátul, a futás során elől kell viselni.  
 

- A nevezési csomagban található egyik „öntapadós” rajtszámot (etikett) a kerékpáros fejvédő 
elejére (középre), a másikat a kerékpár vázának felső csövére balról jól olvashatóan kell 
felragasztani.  
 

- Chip kaució nincs 
 

- Szemetelési zónák (a belső fordítóknál) lesznek kijelölve. 
 

 - A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség jelenleg hatályos versenyszabályzata érvényes. 
 

 - Az új médiatörvény bevezetése miatt a nevezéssel egyidejűleg minden sportoló, illetve 
szülő/gondviselő és a versenyen részt vevők (szülők, kísérők, edzők) nyilatkoznak, hogy a 
versenyen készült kép és videó felvételen szerepelhetnek, a verseny szervezői a képeket és a videó 
felvételt tárolhatják és a versennyel összefüggő kiadványaikban, anyagaikban felhasználhatják. 
Ezzel kapcsolatban a képeken szereplők semmilyen igénnyel nem élnek a verseny szervezői felé.  
 

2016. június 17. Szombati program: 
14.00                Egyéni pályabejárási lehetőségek, futó, MTB, strandolás                   
17.00 – 18.30  Rajtszám átvétel, helyszíni nevezés (vízi színpad, X2S sátor) 
19.00                 Tésztaparti (rajtszám bemutatásával), utána BULI ameddig bírjátok! (Nádas 
camping)  
 
 
 



 
- Nyilatkozat: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A nevezés nyilatkozatnak 
számít, melyben a versenyző (kiskorúak esetén a gondviselő) kijelenti, hogy egészségileg 
alkalmas és edzettségileg felkészült a versenyzésre. A versenyen bekövetkezett esetleges 
baleset, sérülés és egészségkárosodás esetén a verseny rendezőivel szemben kártérítéssel nem 
él.  
 
A Triatlon a Természetért SE.(X2S TEAM) tagjaira, június 12-ig, a legkedvezményesebb nevezési díj 
érvényes, azaz 2.500 ,- Ft. Minden esetben az online nevezés, az utalás és a rendezett tagdíj 
feltétele a kedvezményes indulásnak.  A fenti táblázatban megjelenített kedvezményes nevezési 
díjak minden esetben csak az online regisztráció és a határidőre beérkezett nevezési díjak 
esetében érvényesek. Egyéb esetben a helyszíni nevezés díját szükséges megfizetni az indulási 
joghoz! 
 
A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a 
Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy az esemény általános 
részvételi szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket elfogadja, továbbá a Magyar Triatlon 
Szövetség versenyszabályzatának versenyzőkre vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi. 
 

Bánk színes programokkal, kalandparkkal, kiváló vendéglátóhelyekkel, mindezt csodálatos 
környezetben kínálja a versenyzőknek, kísérőknek, gyermekeknek. 

 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KALANDOT, KIHÍVÁST ÉS KÜZDELMET KEDVELŐ SPORTTÁRSAT! 

Szorgos felkészülést, élményekkel tűzdelt, sikeres versenyzést kívánunk. 
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12) 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 9:30 9:00 10:30 0,2 1 3,5 4  1 1  UP 

Gyermek OB 
 Serdülő OB 

9:45 9:00 10:30 0,3 1 8 1  2 1  
UP 
UP 

X2S „rövidtáv” OB  
X2S „rövidtáv” váltó 

11:15 9:00 15:00 1,2 2 32 2  6,5 1  
A 
- 

Lite „sprint táv” OB 
Lite „sprint táv” váltó 

11:30 9:00 15:00 0,6 1 16 1  4 1  
UP/A 

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


