IX. Életfa terepfesztivál, terepduatlon OB 2015
Helyszín: Kamaraerdei Ifjúsági Park
Dátum: 2015. szeptember 6., vasárnap
A X2S 2015 sorozat futama.

Programok:
Szombat, 2015. szeptember 5.
17:00 - 19:00

Nevezés, start csomag felvétel

15:00 - 17:00

Vezetett pályabejárás

Vasárnap, 2015. szeptember 6.
07:30

Rajtszám és chip felvétel

09:00

1. rajt - terepfutó verseny

10:20

Ünnepélyes megnyító

10:30

2. rajt - X2S terepduatlon OB – junior, felnőtt,
master, senior + hosszútáv nyílt futam

10:40

Terepfutás eredményhírdetés

13:30

3. rajt - X2S terepduatlon OB - újonc 1, újonc 2
+ nyílt futam gyerekeknek korosztályok szerint

14:00

4. rajt - X2S terepduatlon OB - gyermek, serdülő

15:00

5. rajt - X2S terepduatlon OB - ifjúsági + rövid
távú nyílt futam

16:30

Eredményhirdetés,
X2S
különleges vendégekkel

jubileumi

műsor,

Nevezési határidő: terepfutás, gyerekverseny futamok előtt 45 perccel.

A verseny napján a terepduatlon OB versenyre lehet napi licensszel is indulni, ezt a

versenyszabályzata szerint kell a helyszínen kiváltani.
Nyílt futamban licensz nélkül lehet indulni!

Magyar Triatlon Szövetség

Nevezési díjak:
Nevezési díj (duatlon):

OB, nyílt futam, rövid táv

gyerek (14 éves korig) –
OB és nyílt futam

váltó (per fő)

Július 31-ig

7 000 Ft

0 Ft

5 000 Ft

Augusztus 30-ig

9 000 Ft

0 Ft

7 000 Ft

szeptember 1-5.

10 000 Ft

0 Ft

8 000 Ft

helyszíni:

11 000 Ft

0 Ft

9 000 Ft

A nevezési díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni:

Unicredit: Triatlon a Természetért SE
10918001-00000005-78380009
Átnevezés más távra:2015. augusztus 16-ig térítésmentesen, augusztus 17-től 2000,- Ft ellenében lehetséges a
versenyig.
Átnevezést, csak az érvényes nevezéssel rendelkező személyétől fogadunk el.

A nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj
befizetésének időpontjára vonatkoznak! A befizetett nevezés
tovább értékesíthető, nevezési díjat nem fizetünk vissza.
A versenyen chipes időmérést használunk, kaució nincsen.
A nevezés tartalmazza:
•

az élményt, melyet a verseny nyújt

•

a biztosított és kijelölt pályát

•

frissítést: gyümölcs, sós-édes keksz, izotóniás ital és víz

•

egészségügyi ügyeletet

•

chipes időmérést

•
•
•
•

emblémázott sportfelszerelés tartó táskát
kerékpáros kulacsot
emblémázott sport zoknit
befutóérem

Verseny távok
Terepduatlon hosszú táv (egyéni és váltó) – junior, felnőtt,
senior, veterán és nyílt futam
Táv: 7 km terepfutás + 20 km MTB + 3,5 km terepfutás
Szint: 180 m + 700 m + 90 m

Terepduatlon rövid táv (egyéni és váltó) – ifjúsági és nyílt
futam
Táv: 3,5 km terepfutás + 10 km MTB + 3,5 km terepfutás
Szint: 90 m + 350 m + 90 m

Terepduatlon sprint táv (egyéni) – serdülő, gyermek
Táv: 1,7 km terepfutás + 5 km MTB + 1,7 km terepfutás
Szint: 30 m + 120 m + 30 m

Terepduatlon újonc táv (egyéni) – újonc 1, 2
Táv: 0,4 km terepfutás + 2 km MTB + 0,4 km terepfutás
Szint: 5 m + 10 m + 5 m

Terepfutás
Táv: 10 km
Szint: 350 m

Korcsoportok
OB korcsoportok a Magyar Triatlon Szövetség szabályai szerint.

Nyílt futam korcsoportok (leírás augusztus 1-én jelenik meg)

Terepfutás

Újdonság: csapatbajnokság - a csapat névvel azonosított versenyzők eredményei alapján

Díjazás:
Minden célbaérkező "finisher" érmet kap a célban.
OB győztesek és helyezettek érem díjazásban részesülnek.
Az X2S nyílt futamok helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
A terepfutás helyezettjei érem érem díjazásban részesülnek.

A különdíjak, tárgynyeremények késöbb kerülnek kiírásra.

Szabályok:
A verseny nyílt, aki a szabályokat elfogadja részt vehet a versenyen.
A verseny bármilyen időjárás estén is megrendezésre kerül, távok/pályák azonban változhatnak.
A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - a versenyző társakkal szemben nem
sportszerű magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő (ill. a
kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy az X2S SPORT KFT általános részvételi
szabályzatát elolvasta,
a
nevezési
feltételeket
elfogadja,
továbbá
a Magyar
Triatlon
Szövetség
versenyszabályzatának versenyzőkre vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi.

Mindenkinek kellemes időtöltést és sikeres versenyzést kívánunk!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
A Szervezők a változtatás jogát fenntartják!
Kapcsolat
FŐSZERVEZŐ:

Triatlon a Természetért SE

LEBONYOLÍTÓ:

X2S SPORT Kft.

VERSENYIGAZGATÓ:

Szabó Tamás +36 70 70 84 474

www.cross-triathlon.com
www.x2s.hu
tamas.szabo@3x2s.hu

