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Bajnokság 
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2016. június 12. 
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2 
 

 

 

1. A verseny rendezője: 
A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Balatonboglári Nemzeti Triatlon Központot 

vezető Balatoni Úszóiskola Kft. 

 

Szervezőbizottság elnöke:  Ányos Viktor 

Szervezőbizottság tagjai:  Ányos Szilvia 

  Dvorák Eduárd 

  Hömöstrei Péter 

     

Vezető versenybíró:    Csizmadia Gyula (+36 30 / 959-78-46) 

Technikai felügyelő:    Molnár Jenő (+36 20 / 323-96-80)  

 

2. Helyszín:                                    8646, Balatonfenyvesi kikötő 
GPS: 46°42'52.8"N 17°28'39.5"E 

 

 Versenyközpont, versenyiroda: Balatonfenyvesi kikötő 

 Versenyiroda nyitva: 7:00-tól 

 Parkolás: Balatonfenyves utcáin.  

A nyugati móló nyitott lesz a verseny ideje alatt, a keleti mólón került kijelölésre az első 

futam futópályája, így az 8:30-tól 11:00-ig zárva lesz. 

3. Távok, rajt időpontok, depó nyitva tartás, nevezési díj: 

 

Korcsoport 

Távok (km) 
Rajt 

Depó 
Nevezési díj 

(Ft) 

Úszás Kerékpár Futás Nyit Zár 06.03-ig 

UP 2, Felnőtt, 

Szenior, Veterán, 

Elit 

0.4 (2 kör) 8 (4 kör) 2 (2 kör) 8:30 7:00 8:15 8 000 

Újonc, gyermek, 

serdülő 
0.2 (1 kör) 4 (2 kör) 1 (2 kör) 11:30 11:00 11:20 8 000 

 

Kidepózás: amint az adott futam utolsó versenyzője is beérkezett a depóba, ki lehet vinni a 

kerékpárokat.  

 

Eredményhirdetés: 14:00-tól 

 

4. Díjazás:  

1-3. helyezett csapatok érem, újonc, gyermek és serdülő korcsoportban 4.-6 helyezett 

csapatok oklevél díjazásban részesülnek. 
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5. Korosztályok: 

 

 
 

6. Nevezés: Csak előnevezéssel lehetséges, legkésőbb 2016. június 03. 24:00-ig. 

 

Nevezni a kitöltött nevezési lap E-mailen történő megküldésével, valamint a nevezési díj 

egyidejű átutalásával lehet. Közleményben kérjük feltüntetni az egyesület nevét. Az országos 

bajnokságra csak versenyengedéllyel/klubregisztrációval rendelkező versenyzők 

nevezhetőek.  
Nevezésnél a versenyengedélyek számát kötelező feltüntetni. 

Minden csapat napi chipet kap nevezésnél, a váltások chip átadásával történnek. 

Napi chip: a nevezési csomagok átvételekor 1000 Ft-os kaució + 500 Ft-os használati díj 

fizetendő. Elveszített chip esetében 5000 Ft + ÁFA fizetendő. 
A nevezési lapon indulási sorrendben kérjük megadni a csapattagokat. A megadott sorrenden 

változatni nem lehet, a sorrendnek megfelelően kell a versenyen elrajtolni. 

 

A váltócsapatversenyeken  

- maximum 1 újonc versenyző nevezhető fel gyermek csapatba,  

- maximum 1 gyerek versenyző nevezhető fel serdülő csapatba,  

- serdülő versenyző UP-2 csapatba való felnevezése nem lehetséges,  

- maximum 1 fő utánpótlás versenyengedéllyel rendelkező ifi és junior (16-19 éves), továbbá 

tetszőleges szenior és veterán versenyző nevezhető felnőtt vagy elit csapatba,  

- felnőtt amatőr versenyzők tetszőlegesen nevezhetők elit csapatokba,  

- az elit csapatokban legalább 1 fő elit licences versenyzőnek lennie kell,  

- egy versenyző egy napon csak egy csapatban versenyezhet, de egy klub tetszőleges számú 

csapatot indíthat.  

- A 18-19 éves amatőr klubregisztrációval rendelkező versenyzők csak a felnőtt vagy az elit 

kategória csapataiban indulhatnak. 

- Egy versenyző egy napon csak egy váltócsapat vagy egy mix-váltócsapat versenyzőjeként 

indulhat.  

 

E-mail cím: nevezes@bui.hu 

 

Nevezési lap letöltése 

 

Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

 

Bankszámlaszám: Balatoni Úszóiskola Kft. K&H Bank 10403930-50526577-70691002 

mailto:nevezes@bui.hu
https://www.dropbox.com/sh/yo4ah36z6rfstax/AAALCeSY5TyOO94gIwhquF7pa?dl=0
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Nevezési díj tartalmazza: 

- chipes időmérés 

- egészségügyi biztosítás 

- frissítés 

 

7. Versenypályák: 

 

UP 2, Felnőtt, Szenior, Veterán, Elit: 

Rajt: az 1. versenyzők a nyugati mólóról ( kb. 1 m magasból ), a 2-4. versenyzők a kikötő déli 

oldalán lévő váltózónából. 

Úszás: 2 kör 

Kerékpár: 4 kör 

Futás: 2 kör (a keleti mólón) 

Váltózóna: a csatorna torkolata melletti terület, vízbeugrás partról ( kb. 1 m magasból ) 

Úszópálya kijövetel: a csatornában lévő pontonra   

 

UP 1: 

Rajt: az 1. versenyzők a nyugati mólóról ( kb. 1 m magasból ), a 2-4. versenyzők a kikötő déli 

oldalán lévő váltózónából. 

Úszás: 1 kör 

Kerékpár: 2 kör 

Futás: 2 kör a parti sétányon 

Váltózóna: a csatorna torkolata melletti terület, vízbeugrás partról ( kb. 1 m magasból ) 

Úszópálya kijövetel: a csatornában lévő pontonra   

 

Pályarajzok 

 

8. Időmérés: 

 

A verseny chipes időmérését az EvoChip Hungary végzi. 

 

9. Egyéb, fontos tudnivalók: 

 A verseny rendezőire, indulóira, nézőire a Magyar Triatlon Szövetség hatályos 

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak.  

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A nevezés nyilatkozatnak számít, 

melyben a versenyző (kiskorúak esetén a gondviselő) kijelenti, hogy egészségügyi 

szempontból alkalmas és felkészült a versenyzésre. A versenyen bekövetkezett esetleges 

baleset, sérülés és egészségkárosodás esetén a verseny rendezőivel szemben 

kártérítéssel nem él. 

 A versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság 

felelősséget nem vállal. 

 Az úszás a Balatonban kerül megrendezésre, a várható vízhőfok 17-24 °C.  

 A kiszálló pontonokra történő feljutás létrákon történik (70 cm).    

 A kerékpárpályák útvonala Balatonfenyves közútjain került kijelölésre, bolyozás 

engedélyezett. A kerékpáros pálya minősége 50%-ban közepes, 50%-ban jó. A 

kerékpárpálya egy szakaszán balos közlekedés lesz, kétirányú forgalommal, a többi 

részén a közlekedés egyirányú, szembeforgalom nélkül ( körpálya szakasz ). 

 Mind a futás, mind a kerékpározás forgalomtól és nézőktől elzárt, beton/aszfalt úton 

történik, a rövidebb táv futópályája pedig a parti sétány többféle burkolatú útján vezet ( 

föld, fű, viacolor ). 

 Frissítés a versenyközpont célterületén. 

https://www.dropbox.com/sh/97jp1tnobswwv54/AABa9POiQ9Qv6Q1__J7uKSNSa?dl=0
http://triatlon.hu/szabalyzatok
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 Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az adott 

futam utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj:10.000 Ft. 

 Depóba csak a versenyzők és a versenybírók léphetnek be. 

 Figyelem: a versenyhelyszínen öltöző nincs, zuhanyzási lehetőséggel kapcsolatosan a 

Nevezési irodán lehet érdeklődni. 

 Rajtcsomag átvétel: 

2016. június 11-én a Fonyód-Bélatelepi versenyközpontban (az átvételi szándékot 

előzetesen kérjük mailen jelezni), 

2016. június 12-én 7:00-tól Balatonfenyvesen a versenyközpontban. 

 Technikai értekezlet: rajtok előtt 20 perccel 

 

Együttműködő partnerek: 

 

 

 
 

Június 12-i program Balatonfenyvesen 

 

Információ : 

 

Tel.: +36 70 / 674 7447 

Mail.: info@bui.hu 

 

Szállásfoglalás : 

 
Ányos Szilvia  

 

Tel : +36 30 / 497 4414 

Mail : anyosszilvia@gmail.com  

 

 
 

Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk! 
 

http://www.lelleujsag.hu/program/2016-06-10/I-Nemzetkozi-Veteran-Jarmutalalkozo-es-kiallitas
mailto:anyosszilvia@gmail.com

