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ÚTLEZÁRÁS 

III. Aquarius Triatlon - Középtáv 
versenykiírás 

AMATŐR KUPA 
 
Időpont:  
 

2016 július 03. (vasárnap) 

Helyszín: 

2400 Dunaújváros, Alsó-Duna-Parti út, Elefántos szobor mellett kialakított parkoló 

(GPS koordináta: 46.969884    18. 946915) 

Táv: 

1,9 km úszás, 90km kerékpározás, 21 km futás. 

• Úszás: (1,9 km) Dunaújvárosi Kikötői Öbölben két körös négyszög alakú pályán zajlik. 
24 C fok alatt engedélyezett, 16 C fok alatt kötelező a neoprén úszóruha használata. Az 
úszópálya várható vízhőmérséklete 22 C fok. Nagyobb vízmozgás/sodrás az úszópályán 

nincs.  
• Kerékpár: (90 km) 12db 7,5 km-es körből áll. Körönként 45m szintkülönbséggel. A 

kerékpáros sáv rendőrök által biztosított, részleges útzár mellett lesz lebonyolítva (kivéve 
helyi járatos busz). Bolyozás tilos! Útvonal: Alsó-Duna-Parti út>Siklói út>Eszperantó 
út>Vasmű út>Aranyvölgyi út>Magyar út>Tisza utca>Alsó-Duna-Parti út. 

• Futás: (21km) 6db 3,5 km-es körből áll, melynek fele aszfalton, fele pedig hengerelt 
murván lesz kijelölve. A pályán 4 méter szintkülönbség lesz körönként. A futópálya 
biztosítottsága a verseny ideje alatt:  részleges útzár. 
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Versenyprogram menete, helyszínei: 

 

07:00 Regisztráció-Depó nyitás  (Dunaújváros, Alsó-Duna-Parti út) 

7:00-8:45 Depózás 

8:45 Depó zárás 

9:00 Triatlon Verseny Rajt (Dunaújváros, Alsó-Duna-Parti út) 

14:00 Kerékpáros pálya zárás és Félmaraton Futóverseny Rajt 

15:00 Depó újranyitás 

16:00 Eredményhirdetés 

17:00 Pályazárás (Dunaújváros, Alsó-Duna-Parti út) 

Rajt  

Időpontja: 2016.07.03.     09:00 óra – férfi és női versenyzők egy időben rajtolnak 
 

Rajt helyszíne:  Dunaújváros, Alsó-Duna-Parti út 

Cél helyszíne: Dunaújváros, Alsó-Duna-Parti út 

Technikai tájékoztató helyszíne, időpontja: 

Helyszín: Dunaújváros, Alsó-Duna-Parti út, DEPÓ területe 

.Időpont: 2016.07. 03.     08:30 óra 

A versenyigazgató, egyben a szervezőbizottság elnökének neve, elérhetősége  

 

KOVÁCS ÁKOS FLÓRIÁN  triatlonse@gmail.com  +36 30 250 7564 

A versenyre kijelölt technikai felügyelő és vezető versenybíró neve, elérhetősége 

LENTI ZSOLT  technikai@triatlon.hu   +36 70 333 6136 
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A szervezőbizottság levelezési címe, e-mail címe 

Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 
2400 Dunaújváros Béke tér 3. 1/a 

triatlonse@gmail.com   +36 30 250 7564 

Depó: 

A szervező bizottság csak a depó területén elhelyezett tárgyakért, a depózás szabályainak betartása 
mellett vállal felelősséget.  

A depózás kezdete 2016.07.03. 07:00 – 08:45. A depó területére csak versenyzőket, rajtszám 
ellenőrzése mellett engedünk be. 

 

http://www.scribblemaps.com/maps/view/II_Aquarius_Triatlon/NHZdtX_00U 

 

A verseny végén az úszó szerelés és kerékpárok felvétele kizárólag 15:00 után történik 
rajtszám ellenőrzése mellett. 
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Hivatalos versenyzési feltételek: 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló elfogadja a 
szervezők és a Magyar Triatlon Szövetség szabályait, és betartja a benne foglaltakat. Ezzel a 
versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a 
versenyen való részvétel feltételének. 

A középtáv indulóinak számát 400 főben határoztuk meg. A Magyar Triatlon Szövetség kérésére ezt a 

versenykiírásban is feltüntetjük.  

A versenyfelszerelésben a Magyar Triatlon Szövetség szabályai az irányadóak:  

Felszerelésre vonatkozó szabályok: VIII. Fejezet 42. §, 45. §, 51. § 

Úszás során a kompressziós zokni csak abban az esetben használható, ha a neoprén használata 
engedélyezett. A rajt előtti chek-in kötelező, aki elmulasztja, kizárásra kerül a versenyből. 

Kerékpározás során a bolyozás nem engedélyezett. A bolyozási szabály megszegéséért a versenybírók 
5 perces időbüntetést fognak kiszabni, melyet a kerékpározás végén, a depóból kifele menet kell 
letölteni a BÜNTETŐ ZÓNÁBAN. Aki a büntetését nem tölti le, a versenyből kizárásra kerül. A 
kerékpáros fejvédőt kicsatolni csak a kerékpárnak a kerékpártartóra történő visszahelyezése után lehet. 

Versenyzés közben mobiltelefon, zenelejátszó és egyéb hangtechnikai eszköz használata fülhallgatóval 
tilos. Aki ezt megszegi, a versenyből azonnali kizárásra kerül. 

 

Időmérés: 

A versenyen chipes időmérés lesz, a verseny során a rendezőktől kapott chipet kell viselni. Az 
időmérést a Viking Timing csapata végzi, bokára rögzíthető chipet használva.  

Az időmérés a szervező által biztosított chip-pel történik. A chip-ért 1 000 Ft  letéti díjat kérünk. A 
rajtszám nem rendeltetésszerű használata a versenyből történő kizárást vonja maga után.  

Külön mérünk: úszó, kerékpáros, futó és depó időt.  

Körszámlálás megoldott  a 12 körös kerékpárpályán részben a  CHIPES MÉRÉS 
ELŐREJELZÉSÉVELés a részben a speaker segítségével, ugyanakkor  alapvetően a VERSENYZŐ 
FELADATA 
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Orvosi tudnivalók: 

 
Minden  versenyző  nyilatkozik  a nevezési lap kitöltésével, hogy fizikailag felkészült a versenyre, 
edzésekkel szinten tartotta kondícióját.  

Ha nem vagy egészséges, ne indulj el!   

Ha a verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, keresd fel háziorvosodat, vagy a helyi 
orvosi rendelőt! 

Megjegyzés: Ha gyógyszer hatása állsz, vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett 
indulsz, ezt írd a rajtszámod hátoldalára! 

Mentő: 
A versenyt az Országos Mentőszolgálat hivatalos partnere, az Inter-Európa Mentőszolgálat Non-
profit Kft. (1145 Budapest Thököly u. 165.) 2 db esetkocsi biztosítja a verseny ideje alatt. 

Öltöző: 
A Versenyközpontban gondoskodunk felállított öltözőről. 

 

WC és tisztálkodás: 
A versenyközpontban mobil wc valamint hideg vizes zuhany kihelyezésével gondoskodunk, melyeket 
irányító táblák jeleznek. 

  

Kiegészítő tudnivalók: 

- Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen. Az előforduló balesetekből 
eredő károkért a szervezők, rendezők felelősséget nem vállalnak. 

- A verseny a Magyar Triatlon Szövetség szabályai szerint kerül megrendezésre. 

A versenyen a MTSZ Versenyszabályzata ( VSZ ) érvényes. Óvás a VSZ-ben foglaltak szerint 
nyújtható be. Az óvás díja: 10 000 Ft. 

Csapat váltó (kötött váltó)  információk: 

2 és 3 fős csapatok jelentkezését fogadjuk el, amiből 1 fő úszik, 1 fő kerékpározik és 1 fő fut.  

Váltás, chip átadás a depóban az erre kijelölt területen zajlik a depózás szabályait betartva. 
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Frissítés:  

A frissítő zóna a kerékpárosok és futók számára a depótól 200m lesz kijelölve, ahol hűtött víz, izotóniás 
ital, szokásos hűtött dinnye, banán, szőlőcukor, nápolyi, sós süti és sózott paradicsom áll 
rendelkezésetekre. Ezen kívül a futó pályán plusz  itatópont lesz felállítva. 

 

Nevezéssel kapcsolatos információk: 

Kizárólag előnevezést fogadunk el. 

Nevezési díjak: 

 Egyéni Csapat 

május 31.-ig 8 000 Ft 18 000 Ft 

június 1.-től - június 26-ig 10 000 Ft 21 000 Ft 

Az előnevezés utolsó határideje június 26. éjfél. 

Felhívjuk a figyelmet, 18 év alatti versenyzők nevezését nem tudjuk elfogadni. 

Mely kitöltendő  nyomtatványt  a http://dunaujvarostriatlon.hu/nevezes oldalról tudod letölteni. Kitöltve 
aláírva hozd magaddal a versenyre. 

Eredményhirdetés:   

Időpont: 2016. 07. 03.  17:00 órakor 

Helyszín:  Dunaújváros Alsó-Duna-Parti út 

  

Díjazás: 

Célba érkezéskor MINDEN VERSENYZŐ emlékérmet és emléklapot  kap.  

A pénzdíjak az abszolút eredmények alapján kerülnek kiosztásra férfi és női kategóriákban, a 
pénzdíj összesen  120 000 Ft.  

Abszolút női első helyezett:   30 000 Ft 

Abszolút női második helyezett:  20 000 Ft 

Abszolút női harmadik helyezett:  10 000 Ft 
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Abszolút férfi első helyezett:   30 000 Ft 

Abszolút férfi második helyezett:  20 000 Ft 

Abszolút férfi harmadik helyezett:  10 000 Ft 

A korosztályos eredményeket a honlapon tesszük közzé! A Magyar Triatlon szövetség szabályai 
szerint minden korosztályt 1-3 helyezettig hirdetünk. 

 A díjak kiosztása a helyszínen történik, kérünk minden versenyzőt, hogy a lehetőségeik szerint 
vegyenek részt az eredményhirdetésen, az át nem vett díjakat kipostázzuk.  

 Egyéni nő, illetve egyéni férfi 

18-40 év Első, Második, Harmadik 

40+ év Első, Második, Harmadik 

legidősebb Első 

legfiatalabb Első 

Csapat 

Női csapat Első, Második, Harmadik 

Férfi csapat Első, Második, Harmadik 

Vegyes csapat Első, Második, Harmadik 

 

A feltüntetett pénzdíjak bruttó összegek és kizárólag számla ellenében tudjuk kifizetni. A számlát 
természetesen emailben is lehet küldeni az alábbi címre: triatlonse@gamil.com 

Postázni is lehet: 
2400 Dunaújváros Béke tér 3. 1/a 

A számla beérkezése után, 3 munkanapon belül átutalással fizetünk. 

  

Számlázási adatok: 
Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 
2400 Dunaújváros Béke tér 3. 1/a 
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Adószám: 18741740-1-07 

Aki nem tud számlát adni, annak bérszámfejtjük az összeget. 

 

SÉRÜLÉSMENTES FELKÉSZÜLÉST ÉS EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁN A 
DUNAÚJVÁROSI TRIATLON SE CSAPATA 

   

 


