Sport XXI. AQUATLON Országos Döntő
Debrecen

1. A verseny ideje és helye:
2017. május 14.
8:30 – 10:00

Regisztráció a versenyirodában (Debreceni Sportuszoda)

9:30-tól

Úszás bemelegítés (Debreceni Sportuszoda, 25 m es medence)

10:00-tól

Úszás (Debreceni Sportuszoda, 50 m es medence)

13:00-tól

Futás (Gyulai István Atlétikai Stadion és Edzésközpont)

2. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás-korú versenyzőknek az Újonc 1 és 2, Gyermek
és Serdülő korosztályokban aquatlon sportágban.
3. A verseny rendezője:
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
A verseny támogatói:

Emberi Erőforrások Minisztériuma – Sport XXI. Program
Magyar Triatlon Szövetség

4. Nevezés:
A www.versenyzek.hu portálon.
Az országos döntőre 2017. május 03.-tól, május 09.-ig lehet nevezni.
A versenyen való részvétel feltétele, valamelyik regionális döntőn történő indulás.
A nevezés során meg kell adni az úszóidőt, melyet a versenyző adott versenytávon várhatóan
úszni fog.
Az úszás futamok a megadott úszóidő alapján kerülnek kialakításra.

5. Értékelés, díjazás:
Egyéni: korcsoportonként és nemenként az I-III. helyezett érem, az I-VI. helyezett
oklevéldíjazásban részesül.
Csapat: az egyesületek három legjobb versenyzőjének eredménye alapján korcsoportonként
és nemenként I-III. helyezett kerül díjazásra. Az időeredmények összesítésével számított
eredmény alapján érem és oklevéldíjazásban részesülnek a dobogós csapatok.
Egyesületi csapatverseny: minden korosztály és nem egyéni 1.- 8. és csapat 1.- 6. helyezettje
kap pontot.
6. Költségek:
Nevezési díj: Nincs.
7. Korcsoportok és távok:
Korcsoportok:
Újonc 1

2008-után születettek

Újonc 2

2006-2007-ben születettek

Gyermek

2004-2005-ben születettek

Serdülő

2002-2003-ban születettek

Távok:
Korcsoport

Úszás
Táv

Futás
Rajt

Táv

Rajt

10.00

1 km

13.00

Újonc 1

100 m

Újonc 2

200 m

1,5 km

Gyermek

300 m

2 km

Serdülő

500 m

3 km

8. A verseny lebonyolításával kapcsolatos információk:
A rendezvény egyesületi verseny! Minden egyesület elindíthatja a triatlon sportágban igazolt
versenyzőit (a nevezésben szerepelnie kell a licenc számnak). Az igazolt versenyzői státuszt
május 10.-én, a Magyar Triatlon Szövetség adatbázisa alapján ellenőrizzük. Csak az
adatbázisban szereplő versenyzők indulhatnak.
Úszás:
A rajt vízből történik sípszóra.
Egy pályán egyidejűleg 2 fő úszik.
A futambeosztások a nevezési idő alapján készülnek.
Az előzetesen meghirdetett futambeosztás alapján a futamok szerint
mindenkinek be kell check-olni a rajtterületen. Az előzetes beosztás
módosítására nincs lehetőség, a versenyző csak az előzetesen megállapított
futamban és pályán úszhat!
Úszáson kizárólag a FINA által elfogadott úszódresszek használhatóak.

Futás:
A futás futambeosztások az úszás futamai alapján kerülnek kialakításra.
A futás során chip-es időmérés lesz, videó és számítógép kontrollal.
A rajtszámokat elől kell viselni, olvasható állapotban. A futás teljes időtartama
alatt viselni kell a chip-et. A futás megkezdése előtt a rajterületen check-olni
szükséges. A versenyző csak a saját futamában teljesítheti a versenytávot.
Futás során szöges cipő használata nem engedélyezett.

9. Technikai értekezlet:
2017. május 14. 09:30 órakor.
A technikai értekezleten a csapatvezetők részvétele kötelező!

10. Egyéb:
A versenyen minden olyan kérdésben, melyet a kiírás nem tartalmaz a Magyar Triatlon
Szövetség versenyszabályai érvényesek.
11. Információ:
Pap Zsolt: 30/555 45 29;

email:

pap.zsolt@debrecenisportcentrum.hu

12. Óvás: 5000 Ft. Az óvást a versenyirodában lehet megtenni. A kérdéses, illetve a vitás
esetet követően maximum 2 órával. Az óvási bizottság az utolsó futam lebonyolítása után ül
össze a megfelelő dokumentumok, videó és hanganyagok, felhasználásával dönt a kérdéses
esetben.

