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TRIATLON FESZTIVÁL FADD-DOMBORI
2016. augusztus 5.-7.
TRIATLON UTÁNPÓTLÁS VERSENYEK
ÚJONC CSAPAT OB
GYERMEK, SERDÜLŐ EGYÉNI ÉS CSAPAT OB
AQUAKID VERSENY
NYÍLT SPRINT TÁVÚ VERSENY - Orvos OB
PRÓBÁLD KI A TRIATLONT
OLIMPIAI TÁVÚ EGYÉNI ÉS
ÉN-TE-Ő VÁLTÓVERSENY
PÁR(OK) TRIATLONRA!
A versenyt rendezi: Tolna Megyei Triatlon Szövetség.
A szervezőbizottság elnöke: Módos Ernő
(modosboraszat@ferger.hu)
Technikai felügyelő: Lenti Zsolt
Vezető versenybíró: Gulyás Zoltán
(gulyaszoltan26@gmail.com)

A verseny főbb támogatói:
Ferger-Módos Borászat, Fadd Nagyközség

Versenyközpont: kajak-kenu pálya céltorony
GPS:46.438352. 18.869826
Parkolás: A versenyközpont, illetve annak közelében kijelölt helyeken.

2016.08.05. , péntek
A versenyiroda nyitva: 17.00-19.30, nevezés és rajtszám átvétel a szombati versenyekre.
Toronyfutás 15.00
A kajak-kenu pályák céltornyában – 102 lépcső, nevezési díj nincs.

2016. augusztus 06., szombat
A versenyiroda nyitva: 7.30-19.30, hivatalos megnyitó 8.55-kor
UTÁNPÓTLÁS VERSENYEK
Legkisebbek
(2008 és utána született)
Rajt: Fiúk 9.00
Lányok: 9.10
Táv: úszás 50 m, kerékpár 500 m, futás 200m,
Újonc 1 - csapat OB
(2007 és után születettek)
Rajt: Fiúk: 09.25
Lányok: 09.30
Újonc 2 - csapat OB
(2005-2006)
Rajt: Fiúk: 10.00
Lányok: 10.05
Táv: úszás 200 m, kerékpár 4 km, futás 1 km
Gyermek OB
(2003-2004)
Rajt: Fiúk: 10.45
Lányok: 10.55
Táv: úszás 300 m, kerékpár 8 km, futás 2 km
Serdülő OB
(2001-2002)
Rajt: Fiúk 11.45
Lányok: 11.55
Táv: úszás 500 m, kerékpár 12 km, futás 3 km
Nevezési díjak:
előnevezésben
Legkisebbek és Újonc 2000, Gyermek és Serdülő 3500,
helyszíni nevezéssel Legkisebbek és Újonc 3000, Gyermek és Serdülő 4500Ft.
Depózás: bedepózás 8.30-9.25, kidepózás 12.30-13.15-ig. Eredményhirdetés 13.30-kor.
AQUAKID VERSENY
A Magyar Triatlon Szövetség sportágnépszerűsítő futama gyermekek részére.
Rajt: 12.40
A 2007 és 2008-ban születetteknek
táv: 50m úszás és 290m futás,
Rajt: 12.45

A 2004 és 2006 között születetteknek
táv:100m úszás és 800m futás.
A Magyar Triatlon Szövetség minden indulónak emblémázott pólót, a korosztályok
legjobbjainak érmet ad. Eredményhirdetés: 13.30 órától.
Az utánpótlás korúak vagy a triatlonon, vagy az aquakid futamon indulhatnak,
mindkettőn nem.
NYÍLT SPRINT TRIATLON és Orvos OB
Összes Férfi
rajt: 15.00
Összes Nő
rajt: 15.10
Pár(ok) Triatlonra!
rajt: 15.15
Táv: úszás 750 m, kerékpár 20 km, futás 5 km
Bedepózás 13.45-től 14.55-ig, kidepózás 16.30-tól.
Nevezési díj előnevezésben 6000, helyszíniben 8000 Ft.
Eredményhirdetés: 17.30
A nyílt sprint távú versenyen az indulásnak nem feltétele a versenyengedély! Minden
előnevezett induló SporTolna emblémás törölközőt kap. Díjazás: korosztályonként és
nemenként 5 éves bontásban a verseny emblémájával és a helyezéssel ellátott címkézett
üveg bor az ajándék 18 éven felülieknek.
A versenyek az MTSZ szabálykönyve szerint kerülnek lebonyolításra. Óvás a
MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az adott futam
utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj: 10.000.Ft

PRÓBÁLD KI A TRIATLONT
Rajt: 17.15
Táv: úszás 100m, kerékpár 4 km, futás 1 km
Ha még nem triatlonoztál vagy baráti, családi társaságban szeretnél egy jót mozogni,
megkötöttségek nélkül itt a lehetőség! Helyszíni nevezés, díj:500Ft/fő.

2016 augusztus 07., vasárnap
OLIMPIAI TÁVÚ TRIATLON EGYÉNI,
ÉN ÚSZOM-TE KEREKEZEL-Ő FUT VÁLTÓ és PÁR(OK) TRIATLONRA!
Rajt: 9.00
Táv: úszás 1.5 km, kerékpár 40 km, futás 10 km
Versenyiroda nyit: 7.00 órától
Depózás 7.45-8.45-ig.
Nevezési díj egyéni: előnevezve 8000, helyszínen 10000Ft, csapat: előnevezve 9000,
helyszínen 12000Ft.

Az olimpiai távú egyéni és váltó versenyen a bolyozás nem engedélyezett, kivéve a
párokat.
Díjazás: egyéni versenyben junior, felnőtt, senior és veterán kategóriában az I-III
helyezett férfi- női versenyző a verseny emblémájával ellátott üveg bort kap, váltókban
négy korcsoportban a csapattagok össz életkora szerint I-III. helyezett férfi és nő
kategóriában ajándéktárgyat kapnak. (1-50 éves, 51-100 éves, 101-150 éves és 150 év
felettiek) Minden előnevezett versenyző SporTolna emblémás törölközőt kap.
Eredményhirdetés: 13órakkor.
Általános információk
Előnevezni a www.sportolna.com honlapon lehet 2016 július 28, 24 óráig, ezt követően
a helyszíni nevezésre van lehetőség a nevezési irodában. A nevezés az adott futam rajtja
előtt egy órával zárul. A versenyközpontban a kajak-kenu céltorony lábánál egy
információs tábla kerül elhelyezésre, ahol a pályarajzok, eredmények is megtekinthetően
lesznek. Az úszópálya a Duna holtág várhatóan 22 - 25 C fokos vizében, bójákkal
kijelölt pályán történik. A kerékpározás szinte teljesen sík, a szombati napon lezárt, a
vasárnapi napon részben lezárt, közepes minőségű közúton kerül rendezésre. A futás a
kezdeti járdás szakaszt leszámítva aszfaltos közúton, sík, lezárt terepen történik. A
versenyzők gumis rajtszámot kapnak, amelyre felhelyezésre kerül az időmérést szolgáló
chip. A rajtszámot a kerékpáron hátul, a futáson elöl kell viselni. Rajtszámos etikettet a
kerékpárra és a fejvédőre kell ragasztani. A kerékpárt a depóban a rajtszámával kijelölt
helyre kell elhelyezni.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Minden futam részletes versenykiírása
és pályarajza megtalálható a honlapon.
A szervezőbizottság levelezési címe 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Infó: czenczpeter@gmail.com

www.sportolna.com
facebook: sportolna

