
31. Halasi Hajtás Triatlon Fesztivál 
 
A VERSENY HELYE, VERSENYKÖZPONT: Kiskunhalas, Sóstó strand 
  
A VERSENY IDEJE:  2016.08.20. 
  
RAJTOK:   
 
Gyermek futam: 
10:00 óra: 31. Halasi Hajtás, gyermek triatlonverseny (100m úszás- 2km kerékpározás- 800m 
futás), CHEK-IN:  09:30 – 09:50-ig. 
 
Felnőtt, ifjúsági futam: 
11:00 31. Halasi Hajtás sprint távú triatlonverseny (700m úszás - 20km kerékpározás - 5km 
futás), CHEK-IN:   10:20 – 10:50-ig. 
  
Kerékpáros depó nyit: 9:30       zár: 10:50                 
Kidepózás:  kb. 13:30-tól. 
Eredményhirdetés: kb. 13:00 
 
A versenyközpont a Sóstó strand területén belül, csak gyalogosan közelíthető meg.  
  
ÚSZÁS: 
700 m úszás a Sós tóban, bójákkal kijelölt útvonalon (2 kör). 
Rajt előtt legkésőbb 10 perccel név szerinti bejelentkezés (chek-in ) kötelező! 
Várható vízhőmérséklet: 18-24 °C 
  
KERÉKPÁROZÁS: 
A verseny során engedélyezett a bolyozás! 
  
20 km kerékpározás útvonala: Sóstó - Olajosok útja – Koliken üzem telephely forduló és 
vissza) 
 

 Viszonylag forgalommentes, helyenként foltozott aszfaltminőség. 
 A pálya csak részlegesen, a fordulóban és a kereszteződésben lesz lezárva. Az úton 

jobbra tartási kötelezettség van. Egy vasúti átjáró keresztezi az útvonalat, ahol 
biztosítás történik. Amennyiben vonat érkezik  a versenyzőt megállítják és várakozási 
időt mérnek a rendezők, amit levonnak a célba érkezést követően. 

 Fejvédő használata kötelező! Az azonosító rajtszámot a fejvédő elejére kell 
ragasztani. 

 A depóba csak versenyzők léphetnek be. A depó számozott. A kerékpárokért csak 
addig vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak. 

 A rajtszámot futáskor elöl, kerékpáron hátul kell viselni. 
 
FRISSÍTÉS: A 10 km-es fordulóban. 
  



FUTÁS: 
5 km futás útvonala: Versenyközpont – és a tó körül kijelölt pályán - Versenyközpont (1 kör, 
részben fedett, földes és murvás út) 
Szintkülönbség minimális 
  
FRISSÍTÉS: 2,5 km-nél. 
 
RÉSZTVEVŐK:  
Mindenki csak a saját felelősségére indulhat. 
Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat. 
  
DÍJAZÁS:  
Minden résztvevő megkapja a Halasi Hajtás emblémás pólóját és oklevelét. 
Sprint távon az abszolút női és férfi 1-3. helyezettjei pénzdíjban részesülnek. A korosztályos 
1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. A verseny összdíjazása 120 000,- Ft. 
 
Gyermek 
 
Érem és tárgy jutalom 
 
Férfi: 

1. 30.000 Ft 
2. 20.000 Ft. 
3. 10.000 Ft. 

Női:  
1. 30.000 Ft 
2. 20.000 Ft 
3. 10.000 Ft 

  
KOROSZTÁLYOK: 
 
Gyermek: 
10 - 11 (2006 – 2007) 
12 – 13 (2004 – 2005) 
 
Ifjúsági: 
14-17 (1999 – 2002) 
 
Felnőtt: 
18 - 39 Felnőtt 1. (1977 -1998)     
40 - 49 Senior 1.  (1967 -1976)   
50 - 59 Senior 2.   (1966 – 1957)      
60-tól   Senior 3.   (1957 előtt született)       
 
 
Különdíj: 
 



- Legjobb halasi női versenyző 
- Legjobb halasi férfi versenyző 
- Legjobb külföldi női versenyző 
- Legjobb külföldi férfi versenyző 

 
 
NEVEZÉS: 
 
A nevezési határidő: 2016. augusztus 15. 
A versenyen csak előnevezéssel lehet részt venni, helyszíni nevezésre csak az előnevezések 
számától függően, korlátozottan van mód! 
 
Nevezni interneten lehet a www.halasikultura.hu oldalon. 
Nevezni a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., bankszámla sz. számlájára átutalással lehet. 
Bank: K&H Bank 
Bankszámla: 10402568-25614033-00000000 
 
Figyelem, a nevezés csak akkor érvényes, ha a nevezés megérkezett a Halasi Média és 
Kultúra Nonprofit Kft. részére és a pénz is átutalásra került. Amennyiben a nevezési lapot a 
nevezési határidő előtt adják fel postán, nem garantálható, hogy időben megérkezik 
hozzánk, így kérjük a fenti jelentkezési felületen adják le a nevezésüket. Kérjük átutalásnál 
egyértelműen tüntessék fel a közlemény rovatban a nevüket, és hogy a Halasi Hajtásra 
neveznek. Pl. Halasi Hajtás,  Minta Géza.  
 
Óvni kizárólag a helyszínen, a beérkezéstől számított 30 percig lehet. Óvási díj: 10.000 Ft. Az 
óvási díj befizetésének hiányában az óvás érvénytelen. Elfogadott óvás esetén az óvási díjat 
az érintett versenyző visszakapja. 
  
A rendező Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a 
nevezéseket idő előtt limitálja a verseny biztonságos lebonyolítása érdekében. Kérjük, 
ezért mielőbb nevezzenek, hogy biztosan legyen helyük a viadalon.  
 
A nevezések elfogadásáról és jelenlegi állásáról tájékozódhat a www.halasikultura.hu 
oldalon vagy a www.halasmedia.hu oldalon. 
 
Információ: 06/70 385-5019 
 
A versenyiroda 08. 30-kor nyit! (Helye a Sóstó strand területén) 
 
Rajtcsomagok átvétele:  
2016. augusztus 20-án 08.30-tól, 09.50-ig. 
  
Nevezési díj:   

- sprint táv: 3 000 Ft 
- gyermek táv: 1000 Ft    

 
A jelentkezők létszámától függően, a helyszínen a nevezési díj  

http://www.halasikultura.hu/


sprint: 6000 Ft 
 gyermek: 2000 Ft 


