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Olimpiai Távú Triatlon Országos Bajnokság 

 

A verseny ideje: 2015. augusztus 21.  

A verseny rendezője: Kropkó Promotion Kft. 

Szakágvezetők: 

Versenyigazgató: Kenesei Tamás 
Úszás: Kővári Sándor 
Kerékpár: Németh Ádám 
Futás: Erdélyi Krisztina 
Depó: Deák Tamás 
Technikai felügyelő: Nagy Alpár 
Vezető versenybíró: Csőgör Péter 
Versenyiroda: Forintos József 
Időmérés: EVO Chip Hungary 

A verseny helyszíne: Budapest, Kopaszi gát 

Versenytáv: 1,5 km úszás (1 kör), 40 km kerékpár (2 kör), 10 km futás (3 kör); a depó 
hossza 600 m. 

A versenyre, a versenypályára és a nevezésre vonatkozó részletes adatok az 
ironmanbudapest.com weboldalon tekinthetők meg. 

A versenyre és a versenypályára vonatkozó adatok:  

A kerékpározás során a bolyozás nem megengedett. Kerékpározás során a fejvédő 
használata kötelező. Mobiltelefon és egyéb multimédiás eszköz fülhallgatóval történő 
használata a versenyzőknek, versenyzés ideje alatt tilos! 

A versenyen az IRONMAN 2015. évi Versenyszabályzata érvényes. Azokra az esetekre, 
amelyet az IRONMAN Versenyszabályzata nem szabályoz, az MTSZ Versenyszabályzatát 
kell alkalmazni. 

A versenypálya teljes egészében forgalomtól elzárt terület, az útburkolat aszfaltozott, jó és 
közepes minőségű. 

Indulási jogosultság: 

A regisztrációval nem rendelkező versenyzők csak a napi regisztráció kiváltása után válnak 
jogosulttá az OB-n történő indulásra. Ennek összege: 3000 Ft., melyet az MTSZ-nél vagy a 
helyszínen kell kiváltani. Az indulási jogosultságot az MTSZ 2015. évi Versenyszabályzat 4. 
§ és 35. § szabályozza. 

A versenyiroda nyitva tartása: 2015.08.20.  8:00-20:00. és 2015.08.21. 6:30-9:00 

 A nevezési csomagok felvétele és a helyszíni nevezés a versenynap reggelén 8.30-kor 
lezárul.  

Nevezés: nevezni az ironmanbudapest.com weboldalon lehet. A nevezésre vonatkozó 
részletes információk is itt érhetők el. 

http://eu.ironman.com/hu-hu/triathlon/events/emea/5150/5150-budapest/p%C3%A1lya.aspx#axzz3hMZlnUWq
http://eu.ironman.com/hu-hu/triathlon/events/emea/5150/5150-budapest/nevez%C3%A9s.aspx#axzz3hMZlnUWq
http://eu.ironman.com/hu-hu/triathlon/events/emea/5150/5150-budapest.aspx#axzz3hMZlnUWq


Nevezési díj: 63,6 EUR vagy 19 800 Ft + (az ár már a 6% kezelési költséget tartalmazza) 

Időmérés: a versenyen chipes időmérés lesz. A versenyző köteles a chip-et a verseny 

ideje alatt végig a bokáján viselni. A chip nem megfelelő használata esetén, időmérés 

hiányában a versenyző eredménye nem kerül értékelésre. 

Frissítés: a két körös kerékpárpályán egy helyen, a három körös futópályán szintén egy 

helyen kerül felállításra frissítőállomás  

Díjazás: korcsoportonként az első három helyezett érmet kap, csapatban az egyesület 
sportolóinak legjobb három időeredményét vesszük figyelembe a férfiaknál és a nőknél is 

Nyilatkozat: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A helyszíni regisztráció 
során kötelező kitölteni egy felelősségvállalási nyilatkozatot, melyben a versenyző 
(kiskorúak esetén a gondviselő) kijelenti, hogy egészségileg alkalmas és edzettségi szintje 
alapján felkészült a versenyzésre. A versenyen bekövetkezett esetleges baleset, sérülés és 
egészségkárosodás esetén a verseny rendezőivel szemben kártérítéssel nem él. 

Rajt: 10:00-11:00 között több hullámban 

Szintidők: 

Úszás    1 óra 
Úszás+Kerékpár  3 óra 
Teljes szintidő  4 óra 
 
Bedepózás: 7:00 – 9:30, Kidepózás 14:00-16:00 

Eredményhirdetés: 16:00-17:00 

Kategóriák (férfi, női): 

junior (18-19) 

felnőtt1 A18-24 

felnőtt2 A25-29 

felnőtt3 A30-34 

felnőtt4 A35-39 

szenior1 A40-44 

szenior2 A45-49 

szenior3 A50-54 

szenior4 A55-59 

veterán1 A60-64 

veterán2 A65-69 

veterán3 A70-74 

veterán4 A75+ 

csapat 


