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III. BÚI Triatlon 

MIX-váltócsapat Országos Bajnokság 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Balatonfenyves,  Yacht-kikötó , Mária utca 1. 

GPS koordináta: GPS: 46°42'52.8"N 17°28'39.5"E   
Verseny időpontja: 2017.06.04. 

  
2) Rendező: 

 

Név: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Balatonboglári 

Nemzeti Triatlon Központot vezető Balatoni Úszóiskola Kft. 

Fővédnök :  Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere 

E-mail: info@bui.hu telefon: +36 70 / 674 7447 
Honlap: www.bui.hu 

Versenyigazgató: Ányos Viktor 

elérhetőségei telefon:  e-mail: balatoniuszoiskola@gmail.com  

Szervezőbizottság 
elnöke: 

 

elérhetőségei telefon:  e-mail:  

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Csizmadia Gyula 

elérhetőségei telefon: +36 30 / 959-78-46 e-mail: csgyula59@gmail.com  

Technikai Felügyelő: Molnár Jenő 

elérhetőségei telefon: 06 20 / 3239680 e-mail: jeno_molnar@t-online.hu   

 
4) Nevezési díjak: 
 

Belépő díja: - 

 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] Helyszíni nevezés 

[Ft] -ig -ig 05.26-ig 

UP 2, Felnőtt, 

Szenior, 

Veterán, Elit 

 Csak online 
előnevezés 
lehetséges 

10 000 nincs 

Újonc, 

gyermek, 

serdülő 

 Csak online 
előnevezés 
lehetséges  

10 000 nincs 
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5) Nevezési információk: 
 

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

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

6. Nevezés, nevezési díj utalása:  

Nevezni csak online előnevezéssel lehetséges, nevezési határidő 2017. május 26. 24:00. 

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

Az országos bajnokságra csak versenyengedéllyel vagy éves klubregisztrációval 

rendelkező versenyző nevezhető. 

Nevezésnél a versenyengedélyek számát kötelező feltüntetni. 

Minden csapat napi chipet kap nevezésnél, a váltások chip átadásával történnek. 

Napi chip: a nevezési csomagok átvételekor 1000 Ft-os kaució + 1000 Ft-os használati díj 

fizetendő. Elveszített chip esetében 5000 Ft + ÁFA fizetendő. 

Az online nevezés során indulási sorrendben kérjük megadni a csapattagokat. A 

megadott sorrenden változtatni csak indokolt esetben, legkésőbb a verseny előtti nap 

17:00-ig – lehet. 

Utalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az egyesület pontos nevét, továbbá az 

online nevezés dátumát. 

Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

A nevezési díjat a nevezési határidő napján (május 26., péntek) 24:00-ig szükséges átutalni, 

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

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! 

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


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

Nevezési díj tartalmazza: 

- chipes időmérés 

- egészségügyi biztosítás 

- frissítés 
 

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  Nincs helyszíni nevezés 

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

 

helye: Balatonfenyves,  Kikötő ( Yacht-klub ) 

nyitva tartása: 2017.06.04.  7:00-tól 

     Rajtcsomag átvétel: 

• 2017. június 3-án a Fonyód-Bélatelepi 

versenyközpontban (az átvételi szándékot előzetesen 

kérjük e-mailben jelezni) 

• 2016. június 4-én 7:00-tól Balatonfenyvesen a 

versenyközpontban. 

 
7) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): Rajtok előtt 20 perccel a depónál 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 17 – 24 °C 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Jó minőségű, beton, aszfalt,fű, zárt pályán. 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Közepes és jó minőségű beton és aszfalt, zárt 
pályán. 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés lesz. 

Bolyozás: Bolyozás engedélyezett 

Teljesítési szintidők: - 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának korlátozása: - 

 
8) Díjazás és annak módja: 
 

1-3. helyezett csapatok érem, a második futam dobogósai érem mellett oklevél díjazásban 

részesülnek. 



 
Korosztályok: 

 

A 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 18-19 éves amatőr klubregisztrációval rendelkező versenyzők csak a felnőtt vagy az elit 

kategória csapataiban indulhatnak. 

 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

Megközelítés a 7-es főúton. Parkolás Balatonfenyves utcáin, a versenypálya nyomvonalán parkolni 
tilos ( Mária utca teljes hossza, Ipoly utca ). 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

Az UP-2 és a felnőtt kategóriák futamában az úszás 2 körös lesz a tavalyi évhez hasonlóan. 

 
11) Szállás információk: 
 

- 

  
12) Egyéb kiegészítő információk: 
 

A nyugati móló nyitott lesz a verseny ideje alatt, a keleti mólón került kijelölésre az első 

futam futópályája, így az 9:00-tól 11:30-ig zárva lesz. 



 
Versenypályák: 

UP 2, Felnőtt, Szenior, Veterán, Elit: 

Az 1. versenyzők a nyugati mólóról indulnak vízbeugrással ( kb. 0,7 m magasból ), majd a 

többi csapattag a depó melletti sólyázóból rajtol és az úszást követően ott is jön ki a vízből. 

Az 1. versenyzők úszópályája némileg eltér a 2-4. versenyzőkétől. A kerékpározás a Mária 

utcában lesz oda-vissza útvonalon, fordítókkal. A futás a versenyközpont – Ipoly utca – 

keleti móló útvonalon lesz, oda-vissza futással, fordítóval a móló végénél. 

Úszás: 2 kör,     Kerékpár: 2 kör,    Futás: 1 kör 

UP 1: 

Az 1. versenyzők a nyugati mólóról indulnak vízbeugrással ( kb. 0,7 m magasból ), majd a 

többi csapattag a depó melletti sólyázóból rajtol és az úszást követően ott is jön ki a vízből. 

Az 1. versenyzők úszópályája némileg eltér a 2-4. versenyzőkétől. A kerékpározás a Mária 

utcában lesz oda-vissza útvonalon. A futás a versenyközpont - Ipoly utca útvonalon lesz, 

oda-vissza futással, fordítóval az Ipoly utcában. 

Úszás: 1 kör,      Kerékpár: 1 kör,      Futás: 1 kör. 

A csapattagok váltása a váltózónában a chip átadásával történik. A váltózónába a 

versenyzők csak regisztráció után ( chek-in ) léphetnek be a versenybíró utasítása 

szerint. 

 Egyéb, fontos tudnivalók: 

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

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak.  

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A nevezés nyilatkozatnak számít, 

melyben a versenyző (kiskorúak esetén a gondviselő) kijelenti, hogy egészségügyi 

szempontból alkalmas és felkészült a versenyzésre. A versenyen bekövetkezett 

esetleges baleset, sérülés és egészségkárosodás esetén a verseny rendezőivel szemben 

kártérítéssel nem él. 

• A versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a 

Szervezőbizottság felelősséget nem vállal. 

• Frissítés a versenyközpont célterületén. 

• Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be (IV. FEJEZET, 

22. §). Óvni az óvásban érintett versenyző célba érkezése, az óvás tárgyát képező 

közlemény kihirdetése vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra 

jutása után legkésőbb 20 perccel lehet. Óvási díj:10.000 Ft. 

• Depóba csak a versenyzők és a versenybírók léphetnek be. 

• Figyelem: a versenyhelyszínen öltöző és zuhanyzási lehetőség nincs. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Együttműködő partnerek: 

 

 

 

 

Információ : 

Tel.: +36 70 / 674 7447 

Mail.: info@bui.hu 

A rendező a változtatás jogát fenntartja. 

Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk! 

 

 

 

 
 

 



 
 
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.* 

UP-2, Felnőtt, Senior, 
Veterán 

9:00 7:30 – 8:45 A futam végén 0,4 2 7,5 2 0 2 1 0 
UP,A,E. 

UP-1 12:00 11:30 – 11:50 A futam végén 0,2 1 3,8 1 0 1 1 0 UP 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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


