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III.BÚI TRIATLON 

UP és Sprint távú triatlon ranglista, Ifjúsági EB-válogató, MEFOB. 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Fonyód – Bélatelep , Vasútállomás melletti terület 

GPS koordináta: GPS: 46°44'16.8"N 17°32'05.3"E 
 

Verseny időpontja: 2017.06.03. 

  
2) Rendező: 

 

Név: Az MTSZ megbízásából a BÚI Kft. és a Petőfi SE. 

E-mail: balatoniuszoiskola@gmail.com telefon: 06 70 / 6747447 

Honlap: www.bui.hu  

Versenyigazgató: Ányos Viktor 

elérhetőségei telefon:  e-mail:  

Szervezőbizottság elnöke: u.a. 

elérhetőségei telefon:  e-mail:  

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Csizmadia Gyula 

elérhetőségei telefon: 06 30 /9597846 e-mail:  

Technikai Felügyelő: Molnár Jenő 

elérhetőségei telefon: 06 20 / 3239680 e-mail:  

 
4) Nevezési díjak: 
 

Belépő díja: - 

 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] 

Helyszíni nevezés 
[Ft] 

05.10-ig 05.20-ig                 
(UP 05.29-ig) 

-ig 

Gyerek 3 500 3 500  4 500 

Serdülő + ifi EB v. 3 500 3 500  4 500 

Újonc 2 000 2 000  3 000 

Sprint 5 500 7 000  10 000 

Aquakid 1 0 0  0 

Aquakid 2  0 0  0 

MEFOB   Regisztrációs díj 
a rajtcsomag 
átvételekor 

500 

     

     

http://www.bui.hu/


 
     

     

     

     

5) Nevezési információk: 
 

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

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

 
Leírás: 

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.) 

UP korosztályok előnevezési határideje: 2017. május 29,. hétfő 

Az MTSZ előírásai szerint a versenyen csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező 

versenyző indulhat (amatőrök esetében „éves klubregisztráció” vagy ”egyéni éves 

regisztráció”), nevezésnél a versenyengedély számát kötelező megadni. 

2017-es amatőr versenyrendszer itt megtalálható 

Nevezési díj tartalmazza:  

- törölköző (kizárólag előnevezők részére, kivéve újoncok) 

- teljes egészében lezárt kerékpáros és futópálya 

- chipes időmérés 

- egészségügyi biztosítás 

 

A versenyen használt chipekért a nevezési csomagok átvételekor 1000 Ft-os kaució + 1000 

Ft-os használati díj fizetendő. Elveszített chip esetében 5000 Ft + ÁFA fizetendő. 

 

 

http://bui.hu/online-nevezes/
http://triatlon.hu/hirek/amator-versenyrendszer


 
Helyszíni nevezés záró időpontja:  Az adott futam rajtja előtt 1 óra 30 perccel. 

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

 

helye: Fonyód – Bélatelep , Vasútállomás 
melletti terület 

nyitva tartása: 7:00-tól 

 
7) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): Rajtok előtt 20 perccel , depó - versenyközpont 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 17 – 24 °C  

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Aszfaltozott közút, beton, fű,  zárt pályán. 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Közepes és jó minőségű aszfalt, jelentős 
szintkülönbséggel, zárt pályán. 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés 

Bolyozás: igen 

Teljesítési szintidők: - 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának korlátozása: 200 fő / versenyszám  ( pl.: sprint táv ) 

 
8) Díjazás és annak módja: 
 

Egyéni 1-3. helyezett versenyzők érem díjazásban részesülnek, újonc, gyermek, serdülő dobogósok 

érem mellett oklevelet kapnak. 

 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

A 7. sz. főúton közelíthető meg a versenyközpont, parkolni a település utcáiban lehet, a 
versenyközpont közelében a parkolás meglehetősen korlátozott.  A versenypálya mentén parkolni 
tilos !!! 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

- 

 
11) Szállás információk: 
 

- 

  
12) Egyéb kiegészítő információk: 
 



 
. MEFOB (Sprint táv): 

A triatlon MEFOB résztvevői együtt rajtolnak a sprint ranglista indulóival. 

Férfi és női egyéni, illetve férfi és női csapatverseny (azonos intézményből a legjobb 3 férfi, 

legjobb 2 női versenyző kerül beszámításra).  

Az első helyezett csapatok illetve egyéni versenyzők elnyerik a  „2016/2017. tanév 

Triatlon Egyetemi - Főiskolai Bajnoka" címet. 

A MEFOB futamon indulók nevezése díjtalan, egyszeri 500 Ft-os regisztrációs díj 

megfizetése szükséges a rajtcsomag átvételekor. Nevezésnél a ”Számlázási adatok” mezőbe 

kérjük továbbá beírni: ”MEFOB”.  

A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan 

csatlakozik a SportPont Programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi 

adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, Neptun kód, születési dátum. A rendező fenti 

adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek.   

AQUAKID futamok : 

Az Aquakid futam a sprint verseny végeztével rajtol, nevezési díj nincs, a verseny a strand 

területén kerül megrendezésre. 19°C vízhőmérséklet alatt csak futás kerül megrendezésre. 

A futam indulói befutóérmet és pólót kapnak, melyet az MTSZ biztosít. 

 Távok : Aquakid 1 ( 2008-… ):    50 m úszás – 300 m futás  

              Aquqkid 2  ( 2005-2007 ):  100 m úszás – 600 m futás. 

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. 

• Az úszás rajtjához, és az úszást követően a depóba a MÁV szolgálati átjáróján 

keresztülhaladva jutnak el a versenyzők. Fokozott figyelemmel és a szolgálati átjárónál 

lévő MÁV alkalmazott és polgárőrök kéréseit betartva közlekedjünk.  

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

22. §). Óvni az óvásban érintett versenyző célbaérkezése, 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 zuhanyzási lehetőség és öltöző nincs, a Camping 

területén 500 Ft-os díjért lehetőség van zuhanyzásra, öltözésre.  

• A versenyközpontban büfék fognak üzemelni, étel – és ital fogyasztási lehetőség a 

versenyközpont melletti étteremben is lehetséges. 



 
              

Korosztályok: 

 

   A 18-19 éves, regisztrációval rendelkező versenyzők Junior korosztályban nem 

indulhatnak, csak a Felnőtt AG 18-24-ben. 

Információ : 

Tel.: +36 70 / 674 7447 

Mail.: balatoniuszoiskola@gmail.com 

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.* 

Gyerek fiú 11:00 9:00 – 10:50 Futam végén 0,3 1 6,9 1 120 2 1 5 up 

Gyerek lány 11:03 9:00 – 10:50 Futam végén 0,3 1 6,9 1 120 2 1 5 up 

Serdülő+Ifi EB v. fiú 11:50 9:00 – 10:50 Futamvégén 0,5 1 12 2 240 3 2 5 up 

Serdülő+Ifi EB v. lány 12:00 9:00 – 10:50 Futam végén 0,5 1 12 2 240 3 2 5 up 

             

Újonc fiú 13:45 13:00 – 13:35 Futam végén 0,2 1 3,6 1 60 1,3 1 5 up 

Újonc lány 13:48 13:00 – 13:35 Futam végén 0,2 1 3,6 1 60 1,3 1 5 up 

Sprint + MEFOB férfi 14:15 13:00 – 13:35 Futam végén 0,75 1 19,2 3 360 5 2 5 Up,A,E. 

Sprint + MEFOB női 14:20 13:00 – 13:35 Futam végén 0,75 1 19,2 3 360 5 2 5 Up,A,E. 

             

Aquakid 1 16:00 után 15:00 után Futam végén 0,05 1 - - - 0,3 1 0  

Aquakid 2 16:00 után 15:00 után Futam végén 0,1 1 - - - 0,6 1 0  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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


