IV. BÚI Duatlon
Duatlon Mix-váltócsapat Országos Bajnokság
Fővédnök: Móring József
Országgyűlési képviselő
Védnök: Mészáros Miklós
Balatonboglár polgármestere
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
GPS koordináta:
Verseny időpontja:

8630, Balatonboglár Vörösmarty tér
46.778910, 17.655577
2018. május 6., vasárnap

2) Rendező:
Név:
E-mail:
Honlap:
Versenyigazgató:
elérhetőségei
Szervezőbizottság elnöke:
elérhetőségei

Balatoni Úszóiskola Kft. és a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport
Egyesület
nevezes@bui.hu
telefon:
+3670/674 74 47
https://verseny.bui.hu/
Ányos Viktor András
telefon: e-mail:
nevezes@bui.hu
Ányos Viktor András
telefon: e-mail:
nevezes@bui.hu

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:
Vezető Versenybíró:
elérhetőségei
Technikai Felügyelő:
elérhetőségei

Répássy Lóránt
telefon: +36205808471

e-mail:

vabank@freemail.hu

Csizmadia Gyula
telefon: +36309597846

e-mail:

csgyula59@gmail.co
m

4) Nevezési díjak:
Belépő díja:
Korcsoport
…-11 (2007 - …) újonc
12 – 13 (2005 – 2006) gyermek
14 – 15 (2003 – 2004) serdülő
16 – 19 (1999-2002) UP-2
16 - … (… - 2002) felnőtt
40 - … (… - 1978) szenior
60 - … (… - 1958)veterán

Előnevezés [Ft]
04.27-ig
8000/csapat

Helyszíni
nevezés [Ft]
Helyszíni
nevezésre
nincs
lehetőség.

16 - … (… - 2002) elit
5) Nevezési információk:
Nevezési oldal:
Számlaszám:

https://verseny.bui.hu/blog/iv-bui-duatlon-duatlon-mix-valtocsapatorszagos-bajnoksag/
OTP Bank 11743105-21423499-00000000 (Balatoni Úszóiskola és Szabadidő
Sport Egyesület)

Leírás:
A versenyre csak előnevezés lehetséges, helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Előnevezési határidő
2018. április 27., péntek.
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.
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!
A versenyen csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyző indulhat, nevezésnél a
versenyengedély megadása kötelező.
Helyszíni nevezés záró időpontja:

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

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

8630, Balatonboglár Vörösmarty tér
7:00-tól a verseny végéig

7) Technikai információk:
Technikai tájékoztató helye és időpontja(i):
Úszópálya várható vízhőmérséklete:
Futópálya minősége, útburkolata,
biztosítottsága:
Kerékpárpálya minősége, útburkolata
biztosítottsága:
Időmérés jellege, időmérést végzi:
Bolyozás:
Teljesítési szintidők:
Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma,
depótól mért távolsága:
Érintett járatok menetrendje:

8630, Balatonboglár Vörösmarty tér, 8:00-tól
Teljes útzár (kivéve megkülönböztető jelzést
használó gépjárművek). Burkolata beton, jó
minőségű útburkolat.
Teljes útzár (kivéve megkülönböztető jelzést
használó gépjárművek). Burkolata beton, jó
minőségű útburkolat.
Rajtszámos chip (Balaton Timing)
Engedélyezett
Szintidő nincs.
-

Az indulók létszámának korlátozása:

-

8) Díjazás és annak módja:
1-3. helyezett csapatok érem, újonc, gyermek, serdülő 4-6. helyezett csapatok oklevél díjazásban
részesülnek.
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
Parkolás a versenyközpont körüli utcákban, parkolási díjtalan.
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:
11) Szállás információk:
12) Egyéb kiegészítő információk:

A duatlon mix-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.
Eredményhirdetés: II. futam utolsó befutóját követően 45 percen belül

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.
 A futás a 7. sz. főúton, sík pályán került kijelölésre.
 A kerékpárpálya útvonala szintén a 7-es sz. főúton került kijelölésre, szintkülönbség nincs.
 Mind a futás, mind a kerékpározás forgalomtól elzárt utakon történik. (Megkülönböztető

jelzést használó gépjárművek kivételével.)
 Frissítés a versenyközpont célterületén, valamint a futópályán kijelölt frissítőállomásokon
lehetséges.
 Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az adott futam
utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj:10.000 Ft. Óvási Bizottság:
Répássy Lóránt + 2 fő versenybíró
 Depóba csak a versenyzők, versenybírók és versenyszervezők léphetnek be.
 Figyelem: a versenyhelyszínen zuhanyzási lehetőség és öltöző nincs!
 A versenyközpontban büfé fog üzemelni.
 Rajtszámátvétel:
2018. május 6., vasárnap 7:00-tól
Helyszín: Balatonboglár, Vörösmarty tér, Versenyiroda

A rendező a változtatás jogát fenntartja.
Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk!

13) Időrend:
Futambeosztások
Futás
Depó zár
táv (km) /
kör / szint (m)

Kerékpár
táv (km) / kör /
szint (m)

Futás
táv (km) / kör / szint
(m)

Futam

RAJT

Depó
nyit

I. futam (újonc, gyermek,
serdülő)

9:00

8:25

8:50

1

1

0

4

2

0

0.5

1

0

VSZ szerint

II. futam (UP-2, felnőtt,
szenior, veterán)

11:00

10:35

10:50

2

2

0

8

4

0

1

1

0

VSZ szerint

Kidepózás: amint az adott futam utolsó versenyzője is beérkezett a depóba, ki lehet vinni a kerékpárokat.

Lic.*

