XII. MOGYI TRIATLON VERSENY, BAJA
UP Ranglista verseny (ifjúsági és junior OB, csapat OB)
Amatőr Kupa (amatőr sprint OB, csapat OB)
Elit (sprint OB, csapat OB)
2017. június 25. (vasárnap)
VERSENY

TÁV km-ben

BE-DEPÓ

RAJT

KI-DEPÓ

Versenyiroda nyit: 7.00 órakor
Gyermek futam
(2004-2005)

Újonc 1 (2008-)
Újonc 2 (20062007)

Serdülő futam
(2002-2003)

Újonc aquatlon
(2006 vagy fiatalabb)

Sprint egyéni és
csapat OB (férfi
amatőr)

0,3 (1 kör) – 8 (2 kör) –
2 (1 kör)

8:00 – 8:50

9:00 – 9:10

10:20 – 10:35

0,2 (1 kör) - 4 (1 kör) –
1,2 (1 kör)

8:00 – 8:50

9:50 – 9:55

10:20 – 10:35

0,5 (1 kör) - 12 (3 kör) –
3 (2 kör)

10:40 – 10:55

11:00 – 11:05

11:50 – 12:10

0,2 (1 kör) – 1.2 (1 kör)

11:45 – 12:05

12:10

12:20 – 12:30

12:25 – 12:50

12:55 18-39
évesek
13:15 40 év
felettiek

14:30– 15.00

0,75 (2 kör) –
20 (5 kör) – 5 (3 kör)

Eredményhirdetés: Gyermek, Serdülő, Újonc, aquatlon
Sprint egyéni és
csapat OB (női ifi,
junior, elit U23,
elit és amatőr)

0,75 (2 kör) –
20 (5 kör) – 5 (3 kör)

15:00 – 15:40

16:00

17:20 – 17:45

Sprint egyéni és
csapat OB (férfi ifi,
junior, elit U23 és
elit)

0,75 (2 kör) –
20 (5 kör) – 5 (3 kör)

17:50 – 18:20

18:30

19:45 – 20:15

Eredményhirdetés: 20.30-kor a bajai Halászparton
A depóban fix számozás lesz 1-200- ig. A négyjegyű rajtszám utolsó három számjegye jelöli a depóhelyet.
Az első számjegy a futam számára utal! Akit a kidepózás záróidőpontja még a „pályán ér” , azon
versenyzők kerékpárját a szervezők a versenybírák segítségével egy zárt helyre elkülöníti, ahonnan a
versenyző a beérkezés után kidepózhatja!
A futamok létszámát a depó méretei miatt limitáljuk: Újonc 1,2 + gyermek: 200 fő Serdülő:200 fő
Férfi amatőr: 200 fő Női ifi, junior, elitU23, elit, amatőr : 200 fő Férfi ifi, junior, elit U23, elit: 200 fő
Valamennyi futamra és versenyszámra a Magyar Triatlon Szövetség érvényes versenyszabálya vonatkozik.
Minden versenyző saját felelősségére indul a versenyen, amit a nevezési feltételek elfogadásával, vagy a
helyszínen aláírásával igazol!
A verseny rendezője: MOGYI SPORTEGYESÜLET BAJA
Versenyigazgató: Bajai Péter
Főszervező: Szekeres Tibor
Vezető versenybíró: Pásztor Péter, pasztorpeter79@gmail.com
Technikai felügyelő: Földvári Róbert, foldvarirobi@gmail.com
Szakág vezetők: úszás Lenti Zsolt, kerékpározás Bajai Péter, futás: Szekeres Tibor,
A verseny (versenyközpont) helyszíne: Baja, Halászpart. GPS koordináták: X 18,962 Y 46,19.
A verseny helyszínének gépkocsival történő megközelíthetősége: 200-300 méter.

Parkolás: a Szentháromság téren és a lakótelepen lehet parkolni a verseny ideje alatt; mindegyikhez közel
van a versenyközpont, mindössze 2-300 méter.
A depó hossza: 200 méter. Egy depó van.
A verseny hivatalos időmérője: EvoChip Hungary (www.evochip.hu).
Időmérés:
Az időmérés chipes rendszerrel történik. Amennyiben a versenyző nem hozza magával az egyéni chipjét, a
helyszínen a nevezési díjon felül 1000 Ft megfizetésével ideiglenes chipet biztosítanak a rendezők. Az
ideiglenesen kiadott chipekért 3000 Ft kauciót szedünk. Az ideiglenes chip visszaadásakor 2000 forintot
visszakap a versenyző (1000 Ft az ideiglenes chip ára).
Kérjük, hogy 1000 forintos bankjegyekkel fizessenek.
ELŐNEVEZÉST CSAK JÚNIUS 18. ÉJFÉLIG FOGADUNK EL!
A versenyre előnevezésnek a június 18. éjfélig beérkezett nevezések – 19. banki zárásig beérkezett nevezési
díjjal együtt - számítanak.
Egyesületi nevezés, és számlaigény esetén, ha nem az egyesület bankszámlájáról utalnak, a megjegyzés
rovatba kérjük az egyesület nevét feltüntetni. Amennyiben a nevezési díj a határidő lejárta után érkezik
meg, a rajtszám átvételekor a nevezési díjaknak megfelelő különbözetet meg kell fizetni.
A helyszíni nevezés a rajt időpontja előtt egy órával lezárul! Szükséges adatok: név, egyesület, licenc szám,
vagy születési idő, versenyszám megjelölése.
Helyszíni nevezési díj kiegyenlítése kizárólag készpénzben történhet.
NEVEZÉSI DÍJAK:
Sprint – TT futam
Serdülő - gyermek
Újonc

előnevezés 06.06-ig
4.900,- Ft.

előnevezés 06.18-ig
6.900,- Ft. / fő
3.500,- Ft. / fő
2.000,- Ft./ fő

helyszíni nevezés
9.900,- Ft.
4.500,- Ft.
3.000,- Ft.

NEVEZÉS: triatlonverseny.mogyisebaja.hu/nevezes
Nevezési díj befizetésének módja:
- átutalással az alábbi bankszámlára Mogyi Sportegyesület Baja, bank: K&H. Bank Zrt., Baja,
számlaszám: 10402513-25117048-00000000

A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása.
Érdeklődni: +36 70 399 9771, triatlon@triatlon.hu
Minden induló ajándékcsomagot kap és résztvevője lehet a szombati „tésztapartinak”, mely a Petőfiszigeti Turisztikai Központban lesz június 24-én szombaton 19:30- 21:00- ig. A nevezésnél a
tésztapartin való részvételt jelezni kell! A tésztaparti helyszínén is lesz alkalom a rajtcsomag átvételére!
A verseny minden korcsoportjának 1-3. helyezettje érem és ajándék díjazásban részesül. A serdülő, a
gyermek, valamint az újonc A és újonc B korcsoportokban a 4-6. helyezetteket is díjazzuk (oklevél és
ajándék).
Pénzdíjazás:

Férfi abszolút helyezés:

Pénzdíj:

1. helyezett

300 000 Ft

2. helyezett

200 000 Ft

3. helyezett

150 000 Ft

4. helyezett

100 000 Ft

5. helyezett

75 000 Ft

6. helyezett

50 000 Ft

Női abszolút helyezés:

Pénzdíj:

1. helyezett

300 000 Ft

2. helyezett

200 000 Ft

3. helyezett

150 000 Ft

A víz várható hőfoka: 20 – 23 C.
A kerékpár pálya technikás váltakozó jó, közepes, néhol rossz minőségű aszfaltozott belvárosi utakon zajlik,
teljes útzár mellett, szintkülönbség nem jelentős.
A futópálya váltakozó burkolatú (aszfalt, térkő) szilárd talajon, zárt pályán kerül kijelölésre, szintkülönbség
nem jelentős.

FONTOS TUDNIVALÓ!
S.O.S elérhetőségek vészhelyzet esetére:
Bajai Péter: telefon +36-30-334-2579
Szekeres Tibor: telefon +36-30-616-9813
Szállás információk:
Vértesy Zsuzsanna +36 70-945-6355
INFORMÁCIÓ ÉS NEVEZÉS : triatlonverseny.mogyisebaja.hu

Szekeres Tibor
telefon: +36306169813
postacím: 6500 Baja, Roosevelt tér 3. 1/3.
e-mail: mogyisebaja@gmail.com

