
                 Utánpótlás és Sprint Duatlon Ranglista Dejtár 

 

A versenyt , Dejtár község Önkormányzata és a BADISZ VSE rendezi. 

A verseny ideje:     2015.május  2. szombat 

A verseny fővédnöke: Smitnya Sándor polgármester. 

Vezető versenybíró:  Rónai Ferenc 

Technikai Felügyelő:  Molnár Jenő 

A Szervezőbizottság elnöke: Sztancsik József Dodó 

A verseny helyszíne: Dejtár, Ifjúság útja 3.     GPS: X: 19165     Y: 480038 

 

A versenyre és a versenypályára vonatkozó adatok:  

A futópálya sík, beton és földút, a depó területén füves talajú. A depó hossza kb. 60 

m. A kerékpározás, zárt pályán történik, vegyes minőségű aszfalton. A leghosszabb 

kör ( ~ 6,7 km ) szintkülönbsége 39 m. 

 A kerékpározás során a bolyozás engedélyezett. Az utánpótlás korosztályoknak az 

áttételszabály betartása kötelező. A futás és a kerékpározás is oda – vissza pályán 

történik, esetenként több körben. Kerékpározás során a fejvédő használata kötelező.                                                                     

Az időmérés kézzel történik, ezért a rajtszámot a verseny ideje alatt végig jól 

láthatóan kell viselni. A versenyen a szemetelési zónák a belső fordítók után lesznek 

kijelölve. Az ezeken kívül történő szemetelés büntetést von maga után  ( VSZ. 34.§. ).  

Mobil telefon és egyéb hangtechnikai eszköz fülhallgatóval történő használata a 

versenyzőknek, versenyzés ideje alatt tilos !                                                                         

A versenyen az MTSZ 2015. évi Versenyszabályzata érvényes. 

Indulási jogosultság : 

 A  ranglistaversenyen pontot csak versenyengedéllyel vagy regisztrációval 

rendelkező versenyző kaphat. A regisztrációval nem rendelkező versenyzők csak a 

napi regisztráció kiváltása után válnak jogosulttá a pontszerzésre. Ennek összege: 

3000 Ft., melyet az MTSZ-nél kell kiváltani, a helyszínen erre nem lesz lehetőség.      

Az indulási jogosultságot a 2015. évi Versenyszabályzat 4.§. és 35.§. szabályozza.                                                                                                                                       

 



 

A versenyiroda nyit:  7:30-kor. A rajtszámok felvétele és a helyszíni nevezés az adott 

verseny rajtja előtt 1 órával lezárul.  

Nevezési díjak:   

Előnevezés: Újonc távon 1500 Ft , Gyermek és Serdülő távon: 2500Ft, Sprint távon: 

3500 Ft. Előnevezni a bgytri@gmail.com címen április 26-án  (vasárnap) 24.00 óráig 

lehet, a nevezési díjnak a Cserhátvidéke Takarékszövetkezet 63600306-18002564 

számú  számlára történő egyidejű utalásával, „Nevezési díj” megjegyzéssel. A 

nevezésnél meg kell adni a nevet, egyesületet, születési évszámot, kategóriát és a  

versenyengedély vagy regisztráció számát.                                         

Az előnevezést a Bank által kiadott igazolással hitelesítjük. 

Helyszíni nevezés: Újonc : 3000 Ft      Gyermek, Serdülő: 5000 Ft     Sprint:7000 Ft 

Technikai tájékoztató:  9:50-kor a versenyközpontban. 

Díjazások:  A  MTSZ Versenyszabályzatában leírt korcsoportoknak megfelelően, 

érem és oklevél díjazással. 

A  junior és felnőtt absz. győztesek, nők férfiak egy- egy Powerbreath légzésfunkció 

javító készüléket is kapnak ajándékba. Mivel versenyünk támogatói lettek! 

Időrend, távok: 

Futam Korcsoport Be-depó Rajt Versenytáv Ki-depó 

1. Serdülő 

2000-2001 

9:30 - 10:20    A-depó     F: 10:30 

L: 10:35 

3-12-1,5 km 

1 – 2 – 1 kör 

11:30 

2. Gyermek 

2002-2003 

9:30 - 10:20    B-depó F: 11:30 

L: 11:33 

2-8-1 km 

1 – 2 – 1 kör 

12:15 

3. Újonc 1 és 2. 

2004 és később 

11:50 - 12:15   A-depó 

 

F: 12:30 

L: 12:33 

1-4-0,5 km 

1 – 1 – 1 kör 

12:50 

4. Ifi, Junior, Felnőtt 

Senior, Veterán. 

12:30 – 13:15  B-depó F: 13:20 

N: 13:25 

5-20-2,5 km 

2 – 3 – 1 kör 

15:20 

 

mailto:bgytri@gmail.com


Eredményhirdetés:  ~ 16:00-kor. 

 

 

Óvást a Versenyszabályzatban foglaltak szerint lehet benyújtani, díja: 10.000 Ft.       

Az óvási bizottság vezetője:   Rónai Ferenc VVB. 

 

Szállás lehetőség:  Jól lakható, kényelmes, tiszta, ifjúsági szállást tudunk biztosítani, 

előzetes foglalással  a címen, 1500 Ft/fő/éjszaka áron, 60 db-ot  Dejtáron. Valamint a 

közelben lévő Szent Borbála panzióban kb. 30 db-ot,ennek árai a 

www.szentborbalapanzio.hu oldalon érhetők el. 

A Szervezőbizottság elérhetősége :  06 20 / 400 2707 

http://www.szentborbalapanzio.hu/

