
 

 

 
 

 

1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Jánd, Tisza part-szabadstrand 

GPS koordináta: 48.1126463379, 22.3581218719 

Verseny időpontja: 2020.08.15. 

 
2) Rendező: 

 

Név: Jándi Községi Sportegyesület 

E-mail: janditriatlon@gmail.com telefon: 70/398-54-59 

Honlap: https://www.facebook.com/triatlon.janditiszaparti.3/ 

Versenyigazgató: Asztalos István 

elérhetőségei telefon: 30/436-01-19 e-mail: janditriatlon@gmail.com 

Szervezőbizottság 
elnöke: 

Kolozsvári Attila 

elérhetőségei telefon: 70/398-54-59 e-mail: janditriatlon@gmail.com 

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / TechnikaiFelügyelő: 

 

Vezető Versenybíró:  

elérhetőségei telefon:  e-mail:  

Technikai Felügyelő: Magyarosi Zoltán 

elérhetőségei telefon: +36 30 735 9154 e-mail: magyarosi.zoltan@hotmail.
com 

 

4) Nevezésidíjak: 

 
 

Mini távú triatlon („S” táv) és Sprint távú triatlon („M” táv) egyaránt 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] 08.11-től, valamint Helyszíni 

nevezés [Ft] 2020.07.15-2020.08.10-ig 

Gyerek (   -13) 
2007- 

4000 Ft 5000 Ft 

Serdülő (14-15) 
2005-2006 

4000 Ft 5000 Ft 

Ifjúsági (16-17) 
2003-2004 

4000 Ft 5000 Ft 

Junior (18-19) 
2001-2002 

5000 Ft 6500 Ft 

Felnőtt (20-39) 
1981-2000 

5000 Ft 6500 Ft 

Szenior (40-59) 
1961-1980 

5000 Ft 6500 Ft 

Veterán (60- 
…-1960 

5000 Ft 6500 Ft 

JÁNDI TISZA PARTI TRIATLON 2020 

nincs 

VERSENYKIÍRÁS 

Belépő díja: 
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Ha egy korcsoportban nagyszámú induló jelentkezik, megbontjuk a Triatlon Szövetség hivatalos 
versenyszabályzatának megfelelően.  

 
5) Nevezési információk: 

 

Nevezési oldal: Nevezési lap letölthető a https://www.facebook.com/triatlon.janditiszaparti.3/ 
oldalon, illetve a MTSZ oldaláról. 
Visszaküldési cím: janditriatlon@gmail.com 

Számlaszám: 67800168-00341895 

 
Leírás: 

 
 

Helyszíni nevezés időpontja: 2020.08.15. 8:00- 9:00-ig. 
 

A versenyen való részvétel feltétele a kitöltött nevezési lap elküldése vagy leadása és a 
részvételi díj befizetése. 
Érdeklődni: +36 70 398 54 59 vagy +36 70 398 54 63, janditriatlon@gmail.com 
 

 
 
  

Időrend: 
versenyközpont nyitása 7.30 óra 
depó nyitása 8.00 óra 
depó zárása 9.30 óra 
verseny indítása S táv 9.45 óra 
verseny indítása M táv 10.45 óra 
ebéd/ingyenes/helyi jellegzetesség 13.00 óra 
eredményhirdetés 14.00 óra 

  
Részletes tájékoztató: 
A triatlon versenyt – azért, hogy minden amatőr találjon a felkészültségének megfelelő kihívást – 2 
távon lehet teljesíteni. Szintidő nincs, mindenkit megvárunk! 
  

 Mini távú terep triatlon 
(„S” táv) 

Sprint távú terep 
triatlon („M” táv) 

Megjegyzés 

Úszás 0,4 km 0,6 km folyásiránnyal azonos 

Kerékpár (terep) 11 km (4 kis kör) 20 km (4 nagy kör) erdei földút, aszfalt*  

Futás (terep) 2,7 km (1 kis kör) 5 km (1 nagy kör) erdei földút, aszfalt* 

*Nagykör esetén 20% aszfalt, 80% erdei földút, kiskör esetén 10% aszfalt, 90% erdei földút 

Számlaszám: 67800168-00341895 Jándi Községi Sportegyesület  
FONTOS!!!: az utalásnál a megjegyzés rovatba kérjük beírni: a versenyző neve, táv! 
 
A nevezés akkor érvényes, ha a regisztrációt követően az adott határidőig (2020. augusztus 10-ig) a 
részvételi díj megérkezik a számlára!  
Lemondás esetén 4000 Ft-os díjat vonunk le a nevezési díjból! 
2020. augusztus 12. után nem fogadunk el lemondást, nevezési díj vissza nem jár! 
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! 

https://www.facebook.com/triatlon.janditiszaparti.3/
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A távot sikeresen teljesítők egyedi befutó érmet kapnak. 
Korcsoportonként az első helyezett külön díjazásban részesül, az első három helyezett oklevelet 
kap. 

M3 autópálya végén tovább a 41 sz. főúton Vásárosnamény felé. Ott tovább a 41-es úton egészen 
a Tisza híd utáni körforgalomig, ott Fehérgyarmat felé kell kihajtani. Kb. 3,5 km után közvetlenül a 
Jánd táblánál jobbra a töltésen át (ki lesz táblázva) csak egyenesen le a Tisza partra. 
Parkolás a Tisza parton. 

Szállás lehetőség a helyszínen normál kemping körülmények közt, vagy a faluban magánházaknál, 
illetve faházakban, valamint Vásárosnaményban szállodákban. Helyszíni szállás igényt kérjük előre 
jelezni a janditriatlon@gmail.com e-mail címen. 
 

6) Versenyiroda: 
 

helye: Jánd, Tisza part - szabadstrand 

nyitva tartása: 2020.08.15. 7.30-tól 

 
7) Technikai információk: 

 

 
 

8) Díjazás és annak módja: 
 

 

9) Megközelítés, parkolás (felmerülőköltségek): 
 

 

10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

 

11) Szállásinformációk: 
 

  

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): 
A futamok rajtja előtt 30 perccel, depo - 
versenyközpont 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 21 - 28 °C 

Úszópálya 
Nyílt vízben, a Tisza folyóban, kijelölt pályán, 
folyásiránnyal azonos - vízirendészeti biztosítással. 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Kis kör: kiépített föld út+aszfalt 
Nagy kör: kiépített föld út+aszfalt 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

azonos a kerékpáros körrel 

Időmérés jellege, időmérést végzi: 
Chipes időmérés- időmérés a szervező által 
biztosított chippel történik. A chipet a verseny 
befejezésekor le kell adni! 

Bolyozás: Tilos! 

Teljesítési szintidők: nincs 

Az indulók létszámának korlátozása: Az indulóik számát max 150 főben határoztuk meg. 
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12) Egyéb kiegészítőinformációk: 
 

 

– Fejvédő használata kötelező!  
– A depóba csak versenyzők léphetnek be. A depó számozott. A kerékpárokért csak addig 

vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak. 
– A rajtszámot futáskor előre, kerékpáron a fejvédő elejére, középre kell ragasztani. 
– A pálya útvonala erdős, helyenként buckás, időjárástól függően esetleg sáros terepen visz, 

ezért terep/MTB/cross-tracking kerékpár használata ajánlott! 
– Az úszópályán vannak kísérők, utolsó “úszók” után főleg! 
– Kiskorú versenyző kizárólag szülői hozzájárulással indulhat. 
– A depóba csak versenyzők léphetnek be. A depó számozott. A kerékpárokért csak addig 

vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak. 
– A rajtszámot futáskor előre, kerékpáron hátul kell viselni. 
– A rajtszámot kerékpáron a fejvédő elejére, középre kell ragasztani. 
– A pálya útvonala erdős, helyenként buckás, időjárástól függően esetleg sáros terepen visz, 

ezért terep/MTB/crosstracking kerékpár használata ajánlott! 
– Az úszópályán vannak kísérők, utolsó “úszók” után főleg! 

A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 
– A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó  

betegségben nem szenvedek. 
– A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/ 

után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező - és a  
rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett  
területek tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve  
felelősségre nem vonhatók. 

– Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy 
kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul veszem, 
hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. 
A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel 
tartozom. 

– Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint azok 
reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. 

– Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok 
megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget 

 
A szervezők a versenyidő rendjének és a szabályok változtatásának jogát fenntartják!  
 
Frissítés: minden keró-futó körben lehetséges, víz, szőlőcukor, stb. A futópályán még egy 
helyen: víz+szőlőcukor 

 

 
Rajtcsomagok átvétele: 2020. augusztus 15. 8:00-tól 

A verseny a Magyar Triatlon Szövetség szabályai szerint kerül megrendezésre! 

 
 



 

 
 

 
Időrend: 
-  futam időbeosztás helyszínen 

 

 

A verseny során mobiltelefon és minden egyéb audio eszköz (pl. mp-3 lejátszó, i-pad, stb.) 

fülhallgatóval történő használata tilos, azonnali kizárást von maga után!!! 

 

 
A Jándi KSE fenntartja a jogot, hogy a verseny útvonalát, helyszíneit (kerékpározás útvonala, depók 

elhelyezése, stb.) és a rajt időpontokat megváltoztassa a verseny biztonságos lebonyolítása 

érdekében, ezért kérünk minden résztvevőt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a 

weblapunkat.  

Mindenkinek jó felkészülést és sikeres versenyzést kíván a rendező Jándi Községi 

Sportegyesület 


