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XXVII. Büchl Hungaria Szenior Triatlon 
Úgyis tudod, hogy jó lesz! 

Huszonhatszor jó volt! Hidd el, meg sem kottyan majd egy kis hajrágyerünk, egy kis 
adjneki meg egy falat mindentbele! Tarts velünk most is, és a gulyásparti sem marad el 

a végén!  
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Magyar Vilmos Uszoda (volt Gyáév-uszoda) 
9025 Győr, Töltésszer u. 24. 

GPS koordináta: 47.692513, 17.621107 
Verseny időpontja: 2017. október 1., 11 óra 

  
2) Rendező: 

 
Név: dr. Zakariás Géza 
E-mail: zaki@sze.hu telefon: 20/998-2134 

 
3) Nevezési díjak: 
 

Belépő díja: Az nincs. De a mosoly kötelező!  
 
4) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: http://podiart.hu/szenior-triatlon/ 
 
Leírás: 

VÁLTOZÁS! Idén is csak előnevezést fogadunk el! 
Határidő: szeptember 22. Hölgyek 30 év, urak 40 év felett nevezhetnek. 
Max. 120 főig, úgyhogy siess! Kérlek, csak akkor 
nevezz, ha el is tudsz jönni! 

 
Helyszíni nevezés záró időpontja:  Nincs helyszíni nevezés 

 
 
5) Versenyiroda: 

 
helye: Magyar Vilmos Uszoda (volt Gyáév-uszoda) 

9025 Győr, Töltésszer u. 24. 
nyitva tartása: A verseny napján 8:30-tól 10:30-ig 

 
 



 
 
6) Technikai információk: 

 
Technikai tájékoztató helye és időpontja: Rajt előtt 15 perccel a rajt helyszínén a töltésen. 
Úszópálya várható vízhőmérséklete: Fedett medencés úszás lesz. 
Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: Aszfaltozott töltés. 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: Aszfaltozott, helyenként foltozott. 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Kézi időmérés lesz. 
Bolyozás: Engedélyezett. 
Teljesítési szintidők: - 
Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: Nincs vasúti átjáró. 

Érintett járatok menetrendje: - 
Az indulók létszámának korlátozása: 120 fő 

 
7) Díjazás és annak módja: 
 

A célba érkezőket az ötéves kategóriáknak megfelelően értékeljük a 
gulyásparti helyszínén. A pontos helyszínről és időpontról a verseny napján 
tájékozódhatsz. 

 
8) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

Az uszoda közelében a parkolás ingyenes. 
 
 
9) Egyéb kiegészítő információk: 
 

TÁV: 3 km futás, 16 km kerékpár, 325 m úszás 
(Ebben a fordított sorrendben!) 
Bedepózás: 10:30-ig. Kidepózás a verseny végén. 
 
Légy szíves hozz magaddal rajtszámtartó gumit, vagy övet! 
 
Szeretettel várunk! 

 
 
 


