DUATLON FESZTIVÁL 2015
BUDAPESTI NYÍLT BAJNOKSÁG, RENDŐR és POLGÁRŐR FUTAM,
MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI BAJNOKSÁG ÉS
BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA

2015. szeptember 20. (vasárnap)
A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása a duatlon sportágban bármely korosztály számára, illetve a
sportág utánpótlásának biztosítása.
Figyelem! A diákolimpia utánpótlás versenyen résztvevők két kategóriában versenyeznek! A
Magyar Diáksport Szövetség kiírása szerint "A" vagy "B" besorolást kap minden induló, attól
függően, hogy igazolt sportoló-e a duatlonban, ill. triatlonban vagy sem.
A verseny rendezője:
Budapesti Triatlon Szövetség
A verseny helye:

GÖRZENÁL GÖRKORCSOLYA ÉS SZABADIDŐPARK
Budapest, III. Árpád fejedelem útja 125.
Nevezés:
Előnevezés: Honlapunkon (www.triatlonbudapest.hu); rövidesen indul on-line és tart
szeptember 16-án 24:00 óráig!
Helyszíni nevezés kizárólag az 1. és 2. futamra (lásd lejjebb)!
Diákverseny: On-line, igazolt versenyzők („A”) és a nem igazolt versenyzők („B” kategória);
Nyílt és Rendőr-polgárőr versenyre: On-line a fentiek szerint a BTRSZ honlapon
(www.triatlonbudapest.hu), vagy a verseny napján a helyszínen 8.00-9:00-ig név, születési
év megadásával.
Értékelés, díjazás:
Nyílt, és egyetemi futam:
Korcsoportonként és nemenként érem az I. –III. helyezetteknek, DIAPOLO ajándék
utalvány az I-VI helyezettek részére. Külön hirdetünk eredményt a budapesti egyetemek,
főiskolák hallgatói számára is.
A rendőr és polgárőr futamban egyéni és 3 fős csapat értékelés lesz!
Diákolimpiai futamok:
A budapesti iskolák versenyzőit korcsoportonként, kategóriánként és nemenként értékeljük,
az első három helyezett érem és ajándék utalvány díjazásban részesül.
A budapesti iskolákon kívüli, vidéki iskolák versenyzői az abszolút versenyben elért I-III.
helyezettek esetében korcsoportonként és nemenként oklevelet adunk (az országos döntőre
itt ők nem szerezhetnek jogosultságot).
Nevezési költségek:
Diákolimpiai és Rendőr/Polgátőr futamra: 500 Ft regisztrációs díj a chipes időmérés miatt
Nyílt futamra:
előnevezés: 3500 Ft helyszíni nevezés: 4500 Ft
Egyetemi futamra:
előnevezés: 2000 Ft helyszíni nevezés: 3000 Ft
A kiírás szerinti díjakat a helyszínen, a rajtszám felvételekor kell megfizetni!

Időrend:

Nevezési iroda nyit: 8:00-kor.
Futam Korcsoport

Korcsoport

Táv/körök
(km)

Depo be

Depo ki

Rajtidő

4-19-2
/2-5-1/

8:30-9:20

10:30-10:40

9:30

1.

Nyílt, Police

Felnőtt (1976-1996),
senior I (1966-1975),
senior II (1956-1965),
veterán I (1946-1955)
veterán II (1946 és
előtte)

2.

Egyetemi és
főiskolás,

Főiskolai és egyetemi
hallgatók

4-19-2
/2-5-1/

8:30-9:20

10:30-10:50

9:30

3.

Diák V.
és VI. kcs.

Ifi (1999-2000)
Junior (1997-1998)

3-12-1,5
/2-3-1/

8:30-9:20

11:20-11:40

10:50

4.

Diák IV. kcs.

Serdülő (2001-2002)

2-8-1
/2-2-1/

8:30-11:25

11:45-12:25

11:35

5.

Diák III. kcs.

Gyermek (2003-2004)

1-4-0,5
/2-1-1/

10:50-12:10

13:20-

12:20

6.

Diák II. kcs.

Újonc2 (2005-2006)

1-4-0,5
/2-1-1/

11:45-12:30

13:20-

12:40

7.

Diák I. kcs.

Újonc1 (2007 és később)

0,5-2-0,25
11:45-12:50
/2-1-1/

13:20-

13:00

Eredményhirdetés
A duatlon futamok eredményeinek hirdetése folyamatosan.
Egyéb tudnivalók:
Időmérés: kézi
A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályzata érvényes (kivétel:
áttételszabály nincs), bolyozás megengedett.
A versenyen keményhéjú fejvédő használata kötelező!
A megtett köröket minden versenyzőnek számolnia kell! Aki kevesebb kört teljesít, az
automatikusan kizárja magát a versenyből, míg a többletteljesítést nem írjuk jóvá!
A futamokon mindenki saját felelősségére indul, az esetleges balesetekből eredő károkat
a verseny rendezői nem vállalják át, kártérítésre nem kötelezhetők!
A kerékpárok őrzését csak a depóban biztosítjuk!
Az országos döntőre továbbjutás feltételeit az országos „A” és „B” kategóriás kiírások
tartalmazzák majd. Honlapunkon azokat a későbbiekben közzétesszük.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Budapesti Triatlon Szövetség

