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Veres AQUATLON - Aquatlon Országos Bajnokság  

2022. szeptember 17., Veresegyház 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 

A sportesemény fővédnöke: 

Nagy Tímea 
kétszeres olimpiai bajnok magyar párbajtőrvívónő 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Veresegyház, Pamut Horgásztó, Ivacs vasútállomás felőli gát 

GPS koordináta: 47.641302, 19.275895 

Verseny időpontja: 2022. szeptember 17. 

  
2) Rendező: 

 

Név: Három Mozgás Vízi- és Szabadidősport Egyesület 

E-mail: versenyek.3mozgas@gmail.com telefon: +36 70 319 3522 

Honlap: 3mozgas.hu 

Versenyigazgató: Hadházi Máté 

elérhetőségei telefon: +36 70 319 3522 e-mail: 3mozgas@gmail.com 

Szervezőbizottság 
elnöke: 

Erdős Péter 

elérhetőségei telefon: +36 70 565 7550 e-mail:  

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Földvári Róbert 
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elérhetőségei telefon: +36 70 431 2244 e-mail: foldvarirobi@gmail.com  

Technikai Felügyelő: Jankov István 

elérhetőségei telefon: +36 209 227 279 e-mail: istvan.jankov@smartme.hu 

 
 
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. 
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4) Versenyiroda: 

 

helye: Versenyközpont  

nyitva tartása: 08:00-11:40;  
Újonc 1-2 Futóversenyre 8:00-11:40 és 14:00-15:00 

 

nevezés: A versenyre nevezni előzetesen, 2022.  szeptember 9-én 
éjfélig, a https://sportorigo.com/  oldalon keresztül lehet 
utána már csak a helyszínen , Sprint verseny esetén a férfi rajt 
előtt 60 perccel van lehetőség. 
 A nevezési díj összegét kérjük a Három Mozgás VSE 
(12010635-01678409-00100006 Raiffeisen Bank) 
számlaszámára, a nevezési rendszer által adott azonosító, 
illetve név feltüntetésével átutalni.  
 
Nevezési díj visszatérítésére nincs lehetőség! 
 
 

 

Nevezési díjak   

 
 2022.08.14-31. 2022.09.01-09. 

Helyszíni 
nevezés 

újonc 1-2 2.000,- Ft 2.500,- Ft 2.500,- Ft 

gyermek, serdülő 3.500,- Ft 4.000,-Ft 4.000,-Ft 

ifi, junior 4.500,- Ft 5.000,- Ft 
- 

 
Sprint 6.000, - Ft 7.000, - Ft 10.000, - Ft 

 
 
 
 
 

https://sportorigo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és 
időpontja(i): 

2022. szeptember 17. 09:15 (versenyközpont) 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 18 -20 oC 

Úszópálya jellege, biztosítottsága: Az úszás a Pamut Horgásztóban kerül lebonyolításra. 
A rajt vízből történik. A sprint táv úszása két körös. A 
vízmélység 1,8-2,0 m közötti. Az úszópálya kijáratánál 
1 m a vízmélység. A tóból való kifutás gátfalon 
keresztül történik. 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

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. Cipő nélküli futás 
tilos! 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés lesz, az EvoChip szolgáltató végzi a 
mérést. Saját „sárga” chip használata mellett. 
Amennyiben nem rendelkezik a versenyző saját 
chippel, úgy 1000 Ft bérleti díj ellenében tud bérelni a 
verseny helyszínén egyszer használatos chipet! Aki 
bérelni szeretne chipet, a bérleti  díjnak megfelelő 
bankjegyekkel készüljön! A verseny ideje alatt a chipet 
megfelelően rögzítve a bokán, a gumis testrajtszámot 
futáson elől kell viselni. 



 
  Teljesítési szintidők: A versenyen meghatározott szintidők az időrendben 

találhatóak 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának korlátozása: 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), minden korcsoportban csapateredményt is hirdetünk. 
 
Sprint versenyben az abszolút I-III. helyezetteknek kupa díjazás. 

 
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 parkolás minden kijelölt parkolóhelyen ingyenes. A KRESZ szabályok betartása kötelező. 

  
 
8) Egyéb kiegészítő információk: 

 A depóban fix számozás lesz  1 – 200-ig. Minden induló négyjegyű rajtszámának utolsó három számjegye jelöli a depóhelyet.  

Valamennyi futamra és versenyszámra a Magyar Triatlon Szövetség érvényes versenyszabályzata vonatkozik! Minden versenyző saját felelőségére indul 

a versenyen, amit a nevezési feltételek elfogadásával , vagy a helyszínen aláírásával igazol! 

 

 

 

 

 

 



 

Az eredményhirdetések várható időpontjai: 

1. sprint futamok 14:00-14.30 
2. serdülő, gyermek , Újonc 1-2: 17:00- 

9) Időrend:    

Futambeosztások 

Futam Rajt 
Célba érkezés 

szintideje 
Depó 

Be 
Depó Ki 

Úszás 
táv (km) / kör 

Kerékpár 
táv (km 

Futás 
táv (km) / kör / szint (m) Lic.* 

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

10:00 11:20 
9:00-
9:45 

11:40-
11:50 

1 

 
 

2 

 
 
 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

25 

 
 
UP, A, E** 

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

10:20 11:50 

Szakaszos Aquatlon úszás 
serdülő fiú 12:40  

  0,5 uszoda  

Veresegyházi Mézesvölgyi Uszoda  
2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7, 

serdülő lány 13:00  

gyermek fiú 13:20  

  0,3 uszoda  
gyermek lány 13.35  

Szakaszos Aquatlon futás 
serdülő fiú 14.30  

 3 2 21 UP 
serdülő lány 14:50  

gyermek fiú 15:20  

 2 1 18 UP 
gyermek lány 15:30  

Futóverseny 
újonc 2 fiú és lány 16:00   1,5 3 21 

UP 
újonc 1 fiú és lány 16:20   1 2 14 

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


