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IV. AJKAI DUATLON 
UTÁNPÓTLÁS RANGLISTA, AMATŐR KUPA 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Ajka Városi Sportcentrum,   8400 Ajka, Sport u. 23. 

GPS koordináta: 47.110634 ; 17.549146 

Verseny időpontja: 2018.04.08. 

  
2) Rendező: 

 

Név: Tovafutók SE, Ajka. 

E-mail: pentekz75@gmail.com  telefon: 06 20 / 5622539 

Honlap: www.tovafutok.hu  

Versenyigazgató: Mayer Tamás, Király Csaba 

elérhetőségei telefon: 06 20 /9831199 e-mail: mayertamas@ajkanet.hu   

Szervezőbizottság 
elnöke: 

Dr. Péntek Zoltán 

elérhetőségei telefon: 06 20 / 5622539 e-mail: pentekz75@gmail.com  

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Molnár Jenő 

elérhetőségei telefon: 06 20 /3239680 e-mail: jeno_molnat@t-online.hu  

Technikai Felügyelő: Molnár Jenő 

elérhetőségei telefon: 06 20 / 3239680 e-mail: jeno_molnar@t-online.hu  

 
4) Nevezési díjak: 
 

Belépő díja: - 

 

Korcsoport Előnevezés [Ft] 
Helyszíni nevezés 

[Ft] 
UP ranglista, 
Amatőr Kupa 

-ig -ig 03.31-ig 

Kicsik, Nyílt futam 
(licenc nélküli Újonc 

1-2 korcsoport) 

  2000 nincs 

Újonc 1-2   2000 nincs 

Gyerek   2000 nincs 

Serdülő   2000 nincs 

Ifjúsági   2000 nincs 

Junior   2000 nincs 

Felnőtt   3000 nincs 

Senior   3000 nincs 

Veterán   3000 nincs 
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Nyílt futam       

(licenc nélküliek 
Gyerek – Veterán) 

  3000 nincs 

5) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: A www.tovafutok.hu  oldalon a Duatlon menüben 

Számlaszám: 11748038-21349867-00000000  OTP BANK 

 
Leírás: 

NEVEZÉS: 

– A VERSENYRE CSAK ELŐNEVEZÉSSEL LEHET NEVEZNI! HELYSZÍNI NEVEZÉS 

NINCS! Érvényes MTSZ versenyengedély nélkül csak a Nyílt futamokba lehet nevezni 

(Kicsik és Újonc 1-2 korúak a 9:00-s futamba, Gyerektől Veteránig a 16:00-s futamba ). 

Nevezés határideje 2018.03.31. A határidő lejárta után semmilyen körülmények között 

nem tudunk nevezést fogadni! A rendező fenntartja a jogot, hogy az egyszerre bedepózó 

mezőnyök alapján a nevezők létszámát  240 főben korlátozza ( pl.: kicsik-újoncok ; 

gyermek-serdülő ; Ifi-junior-felnőtt-senior-veterán ). Az első 240 nevező után az adott 

korosztályok regisztrációját leállítjuk, az átutalt nevezési díjat visszautaljuk!  

– A versenyre való nevezés az alábbi feltételekkel történik. A nevezési lap elektronikus 

kitöltése után 36 órán belül várjuk az egyesület OTP-nél vezetett 11748038-21349867-

00000000 számú számlájára. Ha a nevezési díj nem érkezik meg, a megkezdett nevezést 

töröljük!!! A nevezési díj az utánpótlás korosztályban (kicsik, újonc 1-2, gyermek, serdülő, 

ifjúsági, junior) 2.000 Ft, a többi korosztályban és a 16:00-s Nyílt futamban 3.000 Ft (felnőtt, 

senior, veterán és Nyílt futam gyerektől veteránig ). 

– Regisztrációs cím:         www.tovafutok.hu 

– Regisztráltak a rajtszámokat és az időmérő chipet a versenyközpontban vehetik át 7.30-tól. 

– A versenyen induló 18 év alatti versenyző esetében szülői felelősségvállaló nyilatkozatot 

kérünk, amelyhez formanyomtatványt biztosítunk. 

– A versenyen induló felnőtt versenyzőknek nyilatkozatot kell tenniük a versenyszabályok 

elfogadásáról, amelyhez formanyomtatványt biztosítunk. 

NEVEZÉSI DÍJ : 

Utánpótlás ranglista (lásd fentebb):  2.000 Ft 

Amatőr Kupa + Nyílt futam (lásd fentebb):  3.000 Ft 

NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA: 

Nettó chipes időmérést, befutóérmet, EUROFAMILY rajtcsomagot, zárt és biztosított pályát, 

http://www.tovafutok.hu/
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orvosi felügyeletet (esetkocsi) és a honlapunkról ingyenesen letölthető fényképeket. 

 

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  2018.03.31. 

 

A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása. 
A kiváltás feltételeiről érdeklődni lehet: +36 70 399 9771 ;  triatlon@triatlon.hu                                      
A versenyengedély hiányában csak a Nyílt tömegsport futamba lehet nevezni és indulni (9:00 
illetve 16:00-s futamok). 
 
 
6) Versenyiroda: 

 

helye: Ajka, Sport u. 23.  Parkoló 

nyitva tartása: 7:30-tól 

 
 
7) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): Rajtok előtt folyamatosan a versenyközpontban 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: - 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Jó minőségű aszfalt és beton, forgalom elől 
elzárt, sík pálya. 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Jó minőségű aszfalt és beton, forgalom elől 
elzárt, technikás, sík pálya. 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés, a Dark timing végzi. A chip 
letéti díja : 2000 Ft. 

Bolyozás: Megengedett. 

Teljesítési szintidők: - 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma, 
depótól mért távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának korlátozása: 240 fő az egyszerre bedepózók viszonylatában. 
(Kicsik–Újonc 1-2  ;  Gyerek–Serdülő ;  Ifi-Junior-
Felnőtt-Senior-Veterán) 

 
 
8) Díjazás és annak módja: 
 

Korcsoportonként és nemenként 1-3 érem és oklevél ( serdülőig 4-6. oklevél ) 

Korosztály (születési évek) Eredményhirdetés 

Kicsik (2011-2012) és                     

licenc nélküli Újonc 1-2. (2007 – 2010) 
11:45       Színpadon 



 

Újonc 1 (2009-2010) 

Újonc 2 (2007-2008) 

Gyermek (2005-2006) 

14:30        Színpadon 

Serdülő (2003-2004)                                        

Ifjúsági (2001-2002) 

17:00       Színpadon 

Junior (1999-2000)  Csak UP licences 

A 18-24 (Felnőtt 1)     ( 1994 – 2000 )                           

A 25-29 (Felnőtt 2)     ( 1989 – 1993 )                           

A 30-34 (Felnőtt 3)     ( 1984 – 1988 )                           

A 35-39 (Felnőtt 4)     ( 1979 – 1983 ) 

A 40-44 (Senior 1)     ( 1974 – 1978 )                           

A 45-49 (Senior 2)     ( 1969 – 1973 )                            

A 50-54 (Senior 3)     ( 1964 – 1968 )                            

A 55-59 (Senior 4)     ( 1959 – 1963 ) 

A 60-64 (Veterán 1)   ( 1954 – 1958 )                           

A 65-69 (Veterán 2)   ( 1949 – 1953 )                            

A 70-74 (Veterán 3)   ( 1944 – 1948 )                           

A 75+    (Veterán 4)   (  …… - 1943 ) 

Nyílt futam (gyerektől – veteránig ) 

 
 

 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

A versenyközpont megközelíthető a 8-as sz. főútról Bakonygyepesnél lekanyarodva Ajka irányába, 



 
majd a Fő útról a Tesco-nál vagy a Petőfi utcánál jobbra lekanyarodva érhető el a versenyközpont. 
Egyéb fontos tudnivalók a parkolásról lentebb, az egyéb információknál találhatók. 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

Az érvényes versenyengedéllyel nem rendelkezők a Nyílt tömegsport futamokban indulhatnak. 

 
11) Szállás információk: 
 

http://tovafutok.hu/teszt2/szallashelyek/ 

  
12) Egyéb kiegészítő információk: 

 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 

A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályai érvényesek. 

 Az áttételszabály betartása kötelező ! A helyes áttételeket a versenybírók a futamokat követően 

leellenőrzik. 

 Óvási díj: 10.000 Ft 

 A depóba csak versenyzők és versenybírók léphetnek be. 

 Depózás részletes szabályai innen elérhetőek. 

 A kerékpárokért csak addig vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak. 

 Kerékpárpálya jó minőségű aszfaltozott út. A szintkülönbség minimális. A futópálya    

forgalomtól teljesen elzárt területen, jó minőségű aszfalt, úton történik. 

 A kerékpárpályán teljes útlezárás lesz. 

 Kerékpározás során a fejvédő viselése kötelező. Bolyozás engedélyezett! 

 Futás alatt balra tarts, kerékpározás alatt jobbra tarts szabály érvényes! 

  MINDENKI CSAK A SAJÁT KORCSOPORTJÁBAN INDULHAT! 

 A versenyen minden induló kizárólag a saját felelősségére vehet részt. A rendező nem 

vállal felelősséget a versenyzők által egymásnak okozott kárért! A nevezési rendszer 

használata önkéntes, a nevezési felület kitöltése hozzájárulás az adatkezeléshez. 

 Öltözőt biztosítunk a versenyzők részére, de az ott hagyott tárgyakért felelősséget nem 

vállalunk! 

 A nevezési díj átutalása, az egyesület OTP Banknál vezetett 11748038-21349867-

00000000 számú számlájára történhet (igény esetén a nevezési díjról számlát tudunk 

kiállítani).  

 Versenyzőknek beérkezés után „BEFUTÓ BÜFÉ” . 

 PARKOLÁS: Lásd térkép. 7.30-16.30-ig teljes útlezárás lesz, ezért a belső parkolókat 

ez idő alatt nem lehet használni. Akik szeretnének később jönni, vagy az eredményhirdetés 

előtt elmenni, ajánljuk, használják a külső parkolókat. SPAR parkoló 300 méterre, a TESCO 

parkoló 800 méterre van a versenyközponttól. 

http://tovafutok.hu/teszt2/depozas/


 
 
13) Időrend: 

 

Futambeosztások 

Futam 
RAJT Depó Be Depó Ki Chek-in 

1. futás 
táv (km) / kör 

Kerékpár  
táv (km) / kör / szint (m) 

2. futás 
táv (km) / kör / szint (m) 

Lic.* 
UP ranglista    

Amatőr Kupa 

KICSIK NYÍLT 
FUTAM   

versenyengedély 
nélküli kicsik és 
újonc1, újonc2 

9:00 

8:30 – 8:50  9:45 – 10:00 

8:50 0,3 1 0,7 1 0 0,3 1 0 

- 

ÚJONC 1 
9:20 9:10 1 1 4 1 0 0,5 1 0 

UP 

ÚJONC 2 

GYEREK 10:45 
10:00 – 10:30 

11:25 – 11:40 10:30 2 2 8 2 0 1 1 0 UP 

SERDÜLŐ 11:45 12:45 – 13:00 11:30 3 3 12 4 0 1,25 1 0 UP 

IFJÚSÁGI 

14:00 13:00 – 13:45 15:30 – 16:00 13:45 5 4 20 4 0 2,5 2 0 

UP, A, 
E. JUNIOR 

FELNŐTT 

SENIOR 

VETERÁN 

              

NYÍLT FUTAM   
Versenyengedély 
nélküli gyermek, 
serdülő, ifjúsági, 
junior, felnőtt, 

szenior, veterán 

16:00 13:00 – 13:45 16:30 - tól 15:50 2,5 2 9 3 0 1,25 1 0 

- 

              

              
*Licenc típusa: UP – utánpótlás versenyengedély; A – amatőr versenyengedély; E – elit versenyengedély;  
- 9:00 órai Kicsik nyílt futamában a versenyengedéllyel nem rendelkező kicsi, újonc1, újonc 2 versenyzők indulhatnak! 
- 16:00 órai Nyílt futamban a versenyengedéllyel nem rendelkező gyerek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, szenior, veterán versenyzők indulhatnak! 


