Aquatlon Országos Bajnokság
2018. július 15., Veresegyház
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
GPS koordináta:
Verseny időpontja:

Veresegyház, Pamut Horgásztó, Ivacs vasútállomás felőli gát
47.641302, 19.275895
2018. július 15.

2) Rendező:
Név:
E-mail:
Honlap:
Versenyigazgató:
elérhetőségei
Szervezőbizottság
elnöke:
elérhetőségei

Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány
trimackokverseny@gmail.com telefon:
+36 309 303 281
www.vertri.hu
Jankov István
telefon: +36 209 227 279
e-mail:
istvan.jankov@smartme.hu
Szegedi Attila
telefon: +36 309 303 281

e-mail:

trimackok2010@gmail.com

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:
Vezető Versenybíró:
elérhetőségei
Technikai Felügyelő:
elérhetőségei

Pólik Szabolcs
telefon: +36 70 553 2019
Földvári Róbert
telefon: +36 70 431 2244

e-mail:

polixabi@gmail.com

e-mail:

foldvarirobi@gmail.com

Az MTSZ verseny szabályzatának megfelelően az utánpótlás és para versenyzőknek érvényes
versenyengedéllyel, az amatőröknek érvényes regisztrációval kell rendelkezni. Érdeklődni az MTSZ
titkárságán, a +36 70 399 9771 telefonszámon, illetve a triatlon@triatlon.hu e-mail címen lehet.

4) Versenyiroda:
helye:
nyitva tartása:
nevezés:

Versenyközpont
08:00-15:00
A versenyre nevezni kizárólag előzetesen, 2018. július 10-én éjfélig, a
http://versenyzek.hu oldalon keresztül lehet. A nevezési díj összegét
kérjük a Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány
66000011-16003899 (Takarék Bank) Nevezési Számla számlaszámára,
„nevezési díj” megjegyzéssel, illetve név (csapatnevezéseknél
csapatnév) feltüntetésével átutalni. Helyszíni nevezésre nincs mód!
Nevezési díj visszatérítésére nincs lehetőség!
A versennyel kapcsolatos részletes információk a www.vertri.hu
oldalon találhatók meg 2018. június 15-e után.

nevezési díjak:
újonc
gyermek és serdülő
ifi, junior, felnőtt, szenior és
veterán

2018.06.01-30.
2.000,- Ft
3.500,- Ft

2018.07.01-10.
2.000,- Ft
3.500,- Ft

5.500,- Ft

7.000,- Ft

5) Technikai információk:
Technikai tájékoztató helye és időpontja(i):
Úszópálya várható vízhőmérséklete:
Úszópálya jellege, biztosítottsága:

Futópálya minősége, útburkolata,
biztosítottsága:

2018. július 15. 09:15 (versenyközpont)
24 oC
Az úszás a Pamut Horgásztóban kerül lebonyolításra. A
rajt 20 m széles mobil stégről, vízbeugrással történik. A
sprint táv úszása két körös, az első kör végén a stégre ki
kell mászni, majd annak másik végéről visszaugorva kell
megkezdeni a második kört. A vízmélység 1,8-2,0 m
közötti. Az úszópálya kijáratánál 1 m a vízmélység.
Útminőség: teljes egészében homokos földút. A Pamut
Horgásztó melletti fenyvesben, a fák árnyékában halad
a pálya. A futókörök szintkülönbsége minimális,
azonban a földút nem sík, a terep jellegéből adódóan
„hullámzik”. A talajon számítani kell kiálló gyökerekre,
lehullott tobozokra. A futópálya teljes zárással kerül
biztosításra. Körönként egy frissítőpont áll
rendelkezésre.

Időmérés jellege, időmérést végzi:

Bolyozás:
Teljesítési szintidők:

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások
száma, depótól mért távolsága:
Érintett járatok menetrendje:
Az indulók létszámának korlátozása:

A versenyen a chip-es időmérést az EvoChip Hungary
Kft. biztosítja. A nem saját chipet használók 1.000, Ft
bérleti díj és 1.500,- Ft kaució ellenében kapnak chipet,
a kaució a chip leadása után visszajár.
A verseny ideje alatt a chipet megfelelően rögzítve a
bokán, a gumis testrajtszámot kerékpározáson hátul,
futáson elől kell viselni.
n/a
A szintidőt nem teljesítő versenyzőket a versenybíróság
felszólítja a verseny feladására és a versenypálya
elhagyására. A szintidőket részletesen ld. az időrendi
táblázatban!
Futamonként 200 fő a nevezések időrendje szerinti
sorrendben.

6) Díjazás és annak módja:
Korcsoportonként és nemenként I-III. érem (újonc, gyermek, serdülő korcsoportoknál IV-VI.
oklevél) és tárgy jutalmak, minden korcsoportban csapat eredményt is hirdetünk.
7) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
A versenyközpont a Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonalon található Ivacs Vasútállomástól
mindössze 100 méterre van, így kényelmesen megközelíthető vonattal is a rendezvény. A
menetrendről a MÁV weboldala ad tájékoztatást.
A gépjárművel történő megközelítés útvonalai és a használható parkolóhelyek külön parkolási
terven láthatók a www.vertri.hu oldalon. A parkolás minden kijelölt parkolóhelyen ingyenes. A
KRESZ szabályok betartása kötelező.

8) Időrend:
Futambeosztások
Futam

Rajt

Célba érkezés
szintideje

újonc 1 fiú

10:00

10:10

újonc 1 lány

10:10

Depó Be

10:20
10:35

10:50

gyermek fiú

11:30

11:50

gyermek lány

11:50

12:10

serdülő fiú

12:50

13:30

11:05-11:20

sprint (ifi, junior, felnőtt,
szenior, veterán) férfiak
sprint (ifi, junior, felnőtt,
szenior, veterán) nők

Kerékpár
táv (km) / kör / szint (m)

Futás
táv (km) / kör / szint (m)

Lic.*

0,1

1

-

-

-

0,5

1

7

UP

0,2

1

-

-

-

1

1

10

UP

0,3

1

-

-

-

2

1

14

UP

0,5

1

-

-

-

3

1

20

UP

25

UP,
A,
E**

10:50 – 11:05

10:35

újonc 2 lány

serdülő lány

Úszás
táv (km) / kör

10:20
9:00 - 9:45

újonc 2 fiú

Depó Ki

13:00

13:40

13:40

14:50

14:10

15:20

12:25-12:40

12:10-12:25

15:20-15:35
1

2

*Licenc típusa: UP – utánpótlás versenyengedély; A – amatőr versenyengedély
**Elit versenyengedéllyel lehet indulni a futamon, azonban nem kerül sor az elit kategória külön értékelésére.

-

-

-
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2

Az eredményhirdetések várható időpontjai:
- délelőtti futamok: 12:15-12:45
- délutáni futamok: 15:25-15:55

