
VI. Évadnyitó Duatlon Fesztivál 

 

Rendező: Fergeteg Triatlon Se 

Helye: Abony Radák Katalin úti Általános Iskola 

Ideje: 2018. március 15. csütörtök 
 

Rajt kcs táv Előnevezési díj 

03. 11-ig 

Nevezési díj 

helyszíni 

11. 00 

11. 05 

Serdülő 2003-2004 

Hobbi  futam  

Korcsoportok: 

1999-2002 

1979-1998 

1978- 

3km-10km-1,5km 

(2kör-4kör-1kör) 

2500Ft 4000Ft 

12. 00 Gyermek 2005-2006 

 

2km-7,5km-1km 

(2kör-3kör-1kör) 

 

2000Ft 3000Ft 

12. 45 Újonc A 2007-2008 1km-5km-500m 

(1kör-2kör-1kör) 

 

1500Ft 2500Ft 

13. 15 Újonc B 2009-től 

 

500m-2,5km-250m 

(1kör-1kör-1kör) 

 

1500Ft 2500Ft 

13. 40 Mini Kid futam  

2011-2013 

300m-1km-150m 

(1kör-1kör-1kör) 

 

1500Ft 2500Ft 

 

Nevezés: előnevezés 2018. 03. 11-én (vasárnap) éjfélig az www.versenyzek.hu oldalon, a 

nevezési díj 03. 12. (hétfő) 12.00 óráig történő átutalásával. A nevezési díjat a Fergeteg 

Triatlon Sportegyesület, OTP Bank 11742142-20005605 számlaszámra kérjük átutalni, 

feltüntetve a közleményben a versenyzők nevét, korcsoportját  

 

Helyszíni nevezés és rajtszám felvétel:  9. 00- 10.15 

 

Díjazás: 

Újoncoktól-serdülőkig, valamint a hobbi futaban korcsoportonként és nemenként 1-3 

helyezettek érem, 4-6 helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.  

 

Eredményhirdetés:  a délutáni futamok után. 

 

Egyéb tudnivalók: 

-A futás útvonala: félig aszfaltozott utcákon, a kerékpáros pálya több körös, technikás 

viszonylag jó minőségű utakon halad, szintkülönbség nincs, a versenypályán részleges 

útlezárás lesz. 

-Korcsoportonként a résztvevők létszáma nem haladhatja meg a 80 főt 

-A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt, a fejvédő használata kötelező! 

-Kerékpáráttétel az MTSZ versenyszabályzata szerint! 

http://www.versenyzek.hu/


-A verseny ideje alatt a versenyzőnek a gumis rajtszámát futáskor elől, jól láthatóan, 

kerékpározáskor hátul kell viselnie. A két darab öntapadós rajtszám (etikett) egyikét a fejvédő 

elejére vízszintesen, a másikat a kerékpár váz bal oldalára kell ragasztani. 

-A nevezéssel egyidejűleg minden sportoló, illetve szülő/gondviselő  és a versenyen 

résztvevők (szülők, kísérők, edzők nyilatkoznak, hogy a versenyen készült képeken 

szerepelhetnek, a verseny szervezői a képeket tárolhatják és a versennyel összefüggő 

kiadványaikban, anyagaikban felhasználhatják.  

-A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 

-Figyelem: A parkolás a verseny helyszínen korlátozott számban lehetséges!  

Parkolni a környező kis utcákban lehet. A kerékpáros pályán parkolni tilos! 

Bővebb információ: www.fergetegabony.hu 

Tel: 06705994619, e-mail: fergeteg1@gmail.com Medveczky Edit szervezőbizottság elnöke 

 

Jó felkészülést kíván a szervezőbizottság minden versenyzőnek! 

Támogatók: Abonett Kft, Kossuth Pékség 

 

http://www.fergetegabony.hu/

