
VII. Ózdi Triatlon Verseny 
Versenykiírás 2017. 

 
1. Verseny rendezője: 

 

 Ózd Város Önkormányzata 

 Fiedler Ottó Sportegyesület 

 Ózdi Kerékpáros Egyesület 

 Ózdi Teknőc Futó Club 

 Ózdi Sport és Élményközpont 

 

2. Verseny célja: 
 

 az úszás-kerékpározás-futás népszerűsítése a triatlon sportágon keresztül, 

 versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr és az igazolt sportolók számára. 

 

3. Verseny ideje:  
 

 2017. szeptember 03. 10.00 óra 

 

4. Verseny helyszíne:  

 

 Ózd, Városi Strandfürdő, Újváros Tér – Bolyok és a Csónakázó tó 

 

5. Versenyközpont:  

 

 Városi Strandfürdő (Ózd, Bolyki Tamás út 6.) (48°13’26.3” É 20°15’51.6”K) 

 

6. Szervezőbizottság: 
 

 Elnöke: Vitális István 

 Titkár: Frölich Tamás 

 Tagok: Elek Vilmos, Kormos József, Török Richárd, Vanczák Attila 

 Vezető versenybíró: MTSZ által delegált bíró 

 

7. Nevezés: csak online nevezéssel 

 

 egyéni nevezéshez kattints ide! 

 csapat nevezéshez kattints ide! 
 

A nevezés csak a nevezési díj Ózdi Kerékpáros Egyesület számlájára történő beérkezése esetén kerül 

elfogadásra! Nevezési határidő 2017. augusztus 27. 20:00! 

Beérkezési határidő 2017. augusztus 31. 12:00!  

 

Számlatulajdonos neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület 

Bank: Raiffeisen Bank 

Bankszámla: 12036000-01191820-00100007 

A megjegyzés rovatba kérjük beírni: XY (versenyző/csapat neve) nevezési díja! 

 

Figyelem!!! 
A versenyen csak előnevezéssel lehet részt venni, helyszíni nevezésre csak az előnevezések számától 

függően, korlátozottan van mód!!! 

Nevezési határidő: 2017. augusztus 27. 20:00 

CSAK AZ ELSŐ 200 NEVEZÉST FOGADJUK EL!!! 

 

8. Korcsoportok, távok, nevezési díjak:   

http://www.ozd.hu/
http://www.fiedlerseozd.ingyenweb.hu/
http://ozdike.hu/
http://ozditeknoc.shp.hu/hpc/web.php?a=ozditeknoc
https://www.facebook.com/%C3%93zdi-Sport-%C3%A9s-%C3%89lm%C3%A9nyk%C3%B6zpont-Nonprofit-Kft-1765721350424564/?fref=ts


 
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, melyet szükség esetén hivatalos fényképes 

dokumentummal (diákigazolvány, személyi…) igazolnia kell. Ennek elmulasztása esetén a versenyző kizárásra 

kerül. 

ÓZDIAK SZÁMÁRA A NEVEZÉS INGYENES! 
/Feltétele a lakcím kártyával történő igazolás és előnevezés!/ 

9. Kategóriák: 

 

Korcsoportonként és a váltóban is férfi, női kategória. 

A III., IV., V., VI., VII. korcsoportban „A” kategória (elit) és „B” (amatőr) kategória külön kerül értékelésre. 

Az „A” kategóriában kell indulnia annak, aki a triatlon sportágban a szövetségénél 2016 vagy 2017-ben 

versenyengedéllyel rendelkezett, rendelkezik. A „B” kategóriában a Magyar Triatlon Szövetségnél 

versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzők indulhatnak. Az I., II., VIII. korcsoportban és  a váltókban nincs 

„A” és „B” kategória megkülönböztetve. 

Amennyiben egy kategóriában nincs meg a 3 fős indulói létszám, akkor a kategóriák (A,B) összevonásáról 

a szervezők döntenek! 

 

10. Időrend:  

 
Az időrend tájékoztató jellegű, a rendezőbizottság a nevezettek számától függően megváltoztathatja, illetve 

további bontást is alkalmazhat. 

 
 

 

11. Időmérés és rajtszám:  

http://www.ozditriatlon.hu/wp-content/uploads/2015/07/Korcsoportok-id%C5%91rend-t%C3%A1vok-nevez%C3%A9si-d%C3%ADjak2.png
http://www.ozditriatlon.hu/wp-content/uploads/2015/07/id%C5%91rend.jpg


 

Az időmérés az időmérő cég által biztosított UHF chip-pel történik. A chip-ért külön kauciót NEM kérünk. A 

rajtszám nem rendeltetésszerű használata a versenyből történő kizárást vonhatja maga után. A versenyen 

egy időmérőpont kerül felállításra, amely a célba érkezés idejét méri. 

Figyelem!  

Rajtszám és chip használati szabályok. 
A rajtszám hátára pillantva mindenki láthatja majd, hogy az, az időméréshez szükséges UHF chipet tartalmaz.  A 

biztos mérés érdekében kérünk mindenkit, hogy rajtszámát a következő szabályokat figyelembe véve használja 

és helyezze fel: 

 ne hajtsd össze, mert sérülhet a chip, így a detektálási ráta jelentősen csökken 

 kizárólag a felsőtest mell síkjára elhelyezett rajtszámok az elfogadottak 

 a rajtszámnak a verseny folyamán végig jól láthatónak kell lennie, de különösen érvényes ez a 

futásnál és a befutónál! 

A képen látható módon kérjük felhelyezni a rajtszámot!  

 
Kérjük, hogy befutásnál mindenki figyeljen oda rajtszáma helyes elhelyezésre! 

12. Díjazás: 

 

 Korcsoportonként és kategóriánként az 1-3. helyezett érem, az első helyezettek serleg, az 1-6. 

helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 

 A VI., VII. korcsoportban, az 700 m- 25 km- 6 km-es távon összevontan az abszolút legjobb első hat 

időeredmény elérő férfi és női versenyző, magán szponzori felajánlásnak köszönhetően pénzdíjat kap: I. 

hely – 30.000 Ft, II. hely – 25.000 Ft, III. hely – 20.000 Ft, IV. hely – 15.000 Ft, V. hely – 10.000 Ft, 

VI. hely – 5.000 Ft. 

 

13. Költségek: 

 

 I., II., III., IV., V. korcsoportban előnevezési díj 2.500 forint. 

 VI., VII., VIII. korcsoportban 4.000 forint,  IX., X. /váltóban/ 7.500 forint a nevezési díj. 

 Helyszíni nevezés esetén I., II., III., IV., V. korcsoportban a nevezési díj 3.500 Ft, VI., VII., VIII. 

korcsoportban 6.000 forint, IX., X. /váltóban/ 9.000 Ft. 

 A rendezés költségeit Ózd Város Önkormányzata és a verseny támogatói biztosítják, minden egyéb 

költség a résztvevőket terheli. 

 

 

 

 

14. A nevezési díj tartalmazza: 

http://www.ozditriatlon.hu/wp-content/uploads/2015/07/pityinger.jpg


 

 A versenyt sikeresen teljesítő előnevezők a verseny emblémájával ellátott egyedi befutóérmet kapnak. 

 Teljes útlezárást a kerékpáros pályán. 

 A versenypályán és célban a frissítést. 

 Elektronikus időmérést. 

 A pályán és depóban a biztosítást. 

 Orvosi felügyeletet. 
 

15. Általános szabályok: 

 

 A versenyen mindenki saját vagy szülői (18 évnél fiatalabbak) felelősségére indul, amit a 

nevezési adatlap elküldésével tudomásul vesz! 

 A depóba csak a versenyzők léphetnek be. 

 A kerékpárokért csak addig vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak. 

 Az úszás 33 és 1/3 m-es medencében, a kerékpározás 3.6 km hosszúságú körön, aszfaltos úton, a futás 

1.15 km-es körön nagyrészt földes, füves Csónakázó tó körül kijelölt pályán kerül lebonyolításra 

(szintkülönbség nem jelentős). A kerékpárpályán útlezárás, a futópályán útbiztosítás lesz. 

 A kerékpározás során bolyozás és könyöklő használata engedélyezett! 

 Kerékpáráttétel szabály nincs. 

 Fejvédő használata kötelező! (Szükség esetén korlátozott számban 500 Ft-ért a helyszínen bérelhető) 

 Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, melyet szükség esetén hivatalos fényképes 

dokumentummal (diákigazolvány, személyi…) igazolnia kell. Ennek elmulasztása esetén a versenyző 

kizárásra kerül. 

 A versenyen minden olyan kérdésben, amit a kiírás nem tartalmaz, a Magyar Triatlon Szövetség 

versenyszabályai érvényesek! 
 

16. Egyéb: 

 

 A versenyzők életkoruk igazolására rendelkezzenek legalább egy fényképes igazolásra alkalmas 
dokumentummal (diákigazolvány, személyigazolvány, versenyigazolás…stb.). 

 Óvási díj összege: 5000 forint. 

 A strandfürdő és a sportpálya egész területén a házirend betartásáért a versenyzők felelősséggel 

tartoznak. 

 Az öltözőben hagyott vagy a versenyen közben elveszett személyes értéktárgyakért vagy az azokban 

keletkezett károkért a szervezőség felelősséget nem vállal! 

 Az időmérés chippel történik (saját chip használata nem megoldható). 

 Öltözésre a Strandfürdő területén női és férfi öltözőt biztosítunk, de a ruhákat nem lehet otthagyni. 

 

17. További információ: 

 

 az info@ozditriatlon.hu e-mail címen, 

 ozditriatlon.hu honlapon, Ózdi Triatlon néven a Facebookon, 

 a 48/470-376-es telefonszámon kérhető. 

 

Jó felkészülést és jó versenyzést kívánnak a szervezők! 

 

Szállás lehetőség: 

 

 Kollégium és Árpád Vendégház 3600 Ózd, Bolyki főút 13. – 48/471-997, 30-635 8309 Abafalvi 

Zsuzsa 

 

 Ózd Városi Strand, Kemping, Vendégház 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6., 30-316-2089 

 

 Zöld Panzió 3600 Ózd, Bolyky Tamás u. 4., Tel.: 20/965-7030, Tel./fax: 48/472-113 

 

 Hotel Ózd Szálloda, Étterem, Kávézó, 3600 Ózd, Ív út 9., Tel.: 48/570-010 Fax: 48/570-018 

 E-mail: info@hotelozd.hu Web:www.hotelozd.hu 

mailto:info@ozditriatlon.hu
http://www.ozditriatlon.hu/
https://www.facebook.com/ozditriatlon/
mailto:info@hotelozd.hu
http://www.hotelozd.hu/
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