
  

XXXI. TISZA TRIATLON 

TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

Időpont: 2022. június 4. szombat 
 

Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) 
 

Program: 10:00 - Versenyiroda nyitva 

 

 
Kategória 

 
Nem 

 
Depó Be 

Várható 
Első rajt 

Várható 
Utolsó rajt 

 
Depó Ki 

Nevezési limit 
(csapat) 

U1 leány 12:00 - 12:45  
13:01 

 
13:48 

14:35 - 15:00  
48 

U1 fiú 12:00 - 13:00 14:35 - 15:00 

Veterán nő 13:00 - 13:30  
 

 
13:50 

 
 

 
15:00 

15:30 - 16:00  
 

 
36 

Veterán férfi 13:00 - 13:30 15:30 - 16:00 

Szenior nő 13:00 - 13:30 15:30 - 16:00 

Szenior férfi 13:30 - 14:00 15:30 - 16:00 

Felnőtt nő 14:30 - 15:00  
15:02 

 
16:30 

17:00 - 17:30  
45 

Felnőtt férfi 15:00 - 15:30 18:00 - 18:30 

U2 leány 15:00 - 15:30  
 

 

 
16:32 

 
 

 

 
17:20 

17:30 - 18:00  
 

 

 
25 

 
Elit 

 
nő 

16:00 – 
16:30 

 
18:00 – 18:30 

 
U2 

 
fiú 

16:15 – 
16:45 

 
18:00 – 18:30 

 
Elit 

 
férfi 

16:15 – 
16:45 

 
18:00 – 18:30 

 

~18:30 Eredményhirdetés 
 

A rajt, a depózási rend és az eredményhirdetés időpontok a nevezések függvényében módosulhat. 

Pontos időrend a nevezések lezárultával kerül kihirdetésre a verseny hetében. 

 
Nevezés: 

Nevezni 2022. május 13-tól a www.sportorigo.com internetes elérhetőségen lehet. Csak 

előnevezést fogadunk el, melynek határideje: 2022. május 29. éjfélig. 

Május 10. és 17. között egy egyesület kategóriánként és nemenként csak egy csapatot 

nevezhet. Májust 18-tól a fennmaradó helyek függvényében további csapatok is nevezhetők egy 

adott egyesületből. 

 

Előnevezési díj kiegyenlítésére kérjük a bankkártyás fizetést előnyben részesíteni! Több csapatot 

nevező egyesületek részére lehetőséget biztosítunk banki átutalásra az alábbi bankszámlára: 

● Számla tulajdonosa: Tiszaújvárosi Triatlon Klub 

http://www.sportorigo.com/


● Bank: OTP Bank Nyrt. 

● Bankszámlaszám: 11734114-29900686-00000000 
 

Utalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevezéskor kapott RL kódot! 

Ha nem az egyesület bankszámlájáról utal, a megjegyzés rovatba az RL kód mellé, kérjük az 

egyesület nevét, továbbá az online nevezés dátumát feltüntetni. 

Nevezési díjat nem térítünk vissza. 

 

Rajtszámátvétel: 
2022. június 3-án (pénteken) 18:00-tól-20:30-ig Tiszaújvárosi Sportcentrum, Triatlon Klubház 

2022. június 4-én (szombaton) 10:00-tól Tiszaújvárosi Strandfürdő területén lévő 

versenyirodán 

 
Nevezési díj: Utánpótlás 1. – 12.000.- Ft / csapat 

Utánpótlás 2. – 15.000.- Ft / csapat 

Felnőtt, Szenior,Veterán, Elit – 21.000.- Ft / csapat 

 
Az indulás további feltétele: 

A Termálfürdő területére megváltott kedvezményes belépő, amit a versenyzőknek és a kísérőknek 

egyaránt meg kell váltani, Ára: 500 Ft/nap/fő. Ezzel a belépővel egész nap igénybe vehetik a fürdő 

szolgáltatásait. A kedvezményes belépőt az egyénileg érkezők a „Triatlon” feliratú bejáratnál, a 

pénztárban, a csapatvezetők a csapatok részére a bejárattal szemben felállított pultnál vásárolhatják 

meg 

 

Korcsoportok: 
 

Életkor  

Korosztály 

 
Versenytáv [km] (kör) 
(úszás–kerékpár–futás) Nők 

(szül. év 2022-ben) 
Férfiak 
(szül. év 2022-ben) 

12 – 15 (2007-2010) 12 – 15 (2007-2010) utánpótlás1 0,35 – 8 (1) – 2 (1) 

16 – 19 (2003-2006) 16 – 19 (2003-2006) utánpótlás2 0,75 – 20 (2) – 5 (2) 

16 – … (… -2006) 16 – … (… -2006) felnőtt 0,75 – 20 (2) – 5 (2) 

40 – … ( …-1982) 40 – … ( …-1982) szenior 0,75 – 20 (2) – 5 (2) 

60 – … (…-1962) 60 – … (…-1962) veterán 0,75 – 20 (2) – 5 (2) 

16 – … (…-2006) 16 – … (…-2006) elit 0,75 – 20 (2) – 5 (2) 

 

● Egy versenyző egy napon csak egy klubcsapat versenyzőjeként indulhat. 
● Egy csapat legalább három, és legfeljebb öt versenyzőből áll. 
● A nevezés leadása után a csapatok 1-3 emberei nem módosíthatóak, nem tehetők át másik 

csapatba, de a 4. és 5. fő tetszőlegesen módosítható. 

● UP-1 kategóriából UP-2 kategóriába való felnevezés nem lehetséges. 
● Tetszőleges számú utánpótlás, szenior és veterán versenyző  nevezhető felnőtt vagy  elit 

csapatba, valamint tetszőleges számú veterán versenyző nevezhető szenior csapatba. 

● A felnőtt amatőr és UP-2 kategóriájú versenyzők tetszőlegesen nevezhetők elit csapatokba. 
● Az elit csapatokban legalább 1 fő elit, felnőtt csapatokban legalább 1 fő felnőtt 

versenyengedéllyel rendelkező versenyzőnek lennie kell. 
● A 18 – 19 éves Amatőr klub regisztrációval rendelkező versenyzők az UP-2 kategóriákban nem 

indulhatnak, csak a Felnőtt és Elit csapatokba nevezhetők. (VSZ. 20.§. (3) rendelkezései szerint) 
● A Klubcsapat OB-n csak Utánpótlás versenyengedéllyel, Elit versenyengedéllyel vagy éves 

Klubregisztrációval rendelkező versenyző lehet a csapatok tagja. Egyéni regisztrációval 
rendelkező versenyző a Klubcsapat OB-n nem indulhat. 

● A csapattagoknak egyforma felsőrészt kell viselniük. 

● UP-1 (12-15 éves) kategóriában az áttételszabály érvényes. 



  
 

 

Pályaleírás: 
Úszás: 50 méteres feszített víztükrű medencében. 

Kerékpár: Sík, aszfaltozott úton, teljes útlezárással, minimális szintkülönbséggel. 

Futás: Sík aszfaltozott úton, teljes útlezárással, szintkülönbség nélkül. 

 

 
 

Díjazás: 
 

OB korcsoportonként: I-III. érem 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

● A versenyen az MTSZ versenyszabályzata az érvényes. 
● A versenyen mindenki a saját felelősségére indul. 
● Várható vízhőmérséklet: 27 °C 
● Technikai tájékoztató: A verseny napján folyamatosan (helyi műsorközlő által). 
● A verseny ideje alatt a versenyzőnek a chipet – megfelelően rögzítve – a bokáján kell viselnie. 

A testre adott gumis rajtszámot kerékpározás során öltözetének hátoldalán, futás során 
öltözetének elülső oldalán kell viselnie, ügyelve annak jól láthatóságára. A két darab öntapadós 
rajtszám – etikett – egyikét a kerékpáros fejvédő külső borítására elölről vízszintesen, a másikat 
a kerékpár vázának felső csövére (annak bal oldalára) kell felragasztani. 

● Verseny ideje alatt a verseny medencében melegítő pályát nem biztosítunk. 
● Egy úszópályán egynél több csapat is versenyezhet egy adott időpontban, amennyiben 

a korábban induló csapat nem teljesíti az úszótávot 16 percen belül. 

● A VERSENYKIÍRÁS VÁLTOZHAT A JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK FÜGGVÉNYÉBEN! 
 

Technikai felügyelő: Gulyás Zoltán gulyaszoltan26@gmail.com ; +3670 593-4066 

Vezető versenybíró: Földvári Róbert foldvarirobi@gmail.com; +3670 431-2244 

Rendező: Tiszaújvárosi Triatlon Klub 

Lehmann Tibor, elnök 

 

Információ: 
  

 

Tiszaújvárosi Triatlon Klub 

3580, Tiszaújváros, Pf. 87. 
Tel: 49/540-094, +36 30 645-2745 

E mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu 

mailto:gulyaszoltan26@gmail.com
mailto:tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu
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