
 

XII. Káptalantóti Duatlon 2018.04.14 

 

Rövid távú  Duatlon Ranglista 

Sprint távú duatlon ranglista 

Újonc, Gyermek, Serdülő duatlon 

Családi verseny 

Balatonfelvidéki Triatlon Versenyek 1. fordulója 

 

 

 



 

Rendezők: Magyar Triatlon Szövetség, Veszprémi Triatlon Egylet, Káptalantóti Önkormányzata, Tapolca 

Rendőrkapitányság, Káptalantóti lakói 

A verseny helye: Káptalantóti focipálya 

Fővédnök: Csom Károlyné Káptalantóti Polgármestere 

Kiemelt támogató:  Káptalantóti Önkormányzata,Intersport,Biogold Kft 

További támogatók:   Sédcomp kft, Sopron Bank Zrt 

 

Főrendező: Fodor András   

Vezető versenybíró Rónai Ferenc   

 

 

2018.április 14 .szombat: nevezési csomagok átvétele az adott verseny rajtja előtt 1 órával bezárólag. 

08:00 Versenyiroda nyitása 

13:00    Utánpótlás eredményhirdetés 

15:00-    Gulyásparti 

18:30    Eredményhirdetés 

Távok, időrend 

Korcsoport Szül. idő Futáskm Kerékpárkm Futáskm Rajt férfi/nő 

Újonc A,B 2007- ……. 1 4 0,5 10.00 

Gyermek 2005-2006 2 8    2 kör 1 10.25/10.30 

Serdülő 2003-2004 3  2 kör 12 2 kör 1,5 11.25/11.30 

Sprint  ……-2002 5 2 kör 20  2 kör 2,5 1 kör 12.25/12.30 

Rövid ……. -2000 10 4kör 40 4 kör 5    2 kör 14.30/14.35 

      

Depó nyitás-zárás: Újonc:       9:20 -  9:50      (1. depó), Gyermek:  9:20 - 9.50      (2. depó) 

 Serdülő: 10:45-11:15     (1. depó) Sprint: 11:45-12:15 (2. depó) 

 Rövid:      13:50-14:20 

http://vetri.hu/wp-content/uploads/2015/03/alt_info
http://vetri.hu/wp-content/uploads/2015/03/idorend


A technikai tájékoztató minden start előtt 10 perccel a startnál. A sprint és a rövidtávon a 

korcsoportok bontása a VSZ 20.§. 1. táblázata szerinti kategóriáknak megfelelően történik. 

Családi versenyt hirdetünk. A családonként  2-4 főig lehet nevezni kor és nem megkötés nélkül. 

A családi versenyre azok nevezhetnek akik beneveztek bármilyen korcsoportú versenyre. Külön nevezési  

díja a családi kategóriának nincs. 

Csak egyenes ágú családtag nevezhet: szülő,gyermek,unoka,testvér 

Minden  családtag a korának megfelelő korcsoportban indul. Lehet sprinten és rövid távon is. 

Nevezni a vetri@vetri.hu e-mai címen vagy a helyszínen lehet a családtagok nevének megadásával. A 

nevezés feltétele, hogy minden családtag valamelyik versenyre benevezett. 

A családi verseny pontozása a következőképpen történik: 

– a külön nemenként és korcsoporton belüli eredmény alapján  ( sprint és rövid távon 5 éves bontásban ) az 

első helyezett 15 pontot a további helyezettek 1-el kevesebb pontot    kapnak. A rövid távon indulók + 5 

pont bónt kapnak. 

– igy a családonként maximálisan 80 pontot lehet elérni. 

 

Sprint és rövid távon minden nevező  pólót kap ajándékba. 
A rövid távon az  abszolút női és férfi 1-3 helyezettjei különdíjban részesülnek. Kiírás szerinti 

korcsoportonként ( újonc A és B külön ) továbbá a sprint és rövid távon ( felnőtt és senior 5 éves 

bontásban ) a női és férfi I-III. helyezettek érem és a káptalantóti önkormányzat részéről ajándék ( felnőtt 

győztesek Badacsonyi bor ) díjazásban részesülnek.   

 

Családi verseny díjazása: 
A legjobb 3 család ajándékcsomagot kap. Külön díjazzuk a legjobb 2 és 3 tagú családot. 

Nevezési információk:    

 

  

Előnevezni 2018. 04.09 ( hétfő) -ig  lehet a vetri.hu web oldalon,  on-line, Az előnevezési   díjat 

átutalni a Káliker Bt 73200206-16077229  számlájára kell .Csak akkor tudjuk az előnevezést 

elfogadni amennyiben az átutalt összeget legkésőbb  az előnevezési határidő-ig banki úton 

feladják. 

 

 Nevezési díjak:  Előnev. 03.26-ig     04.09-ig Helyszíni 

Újonc 2500                          3500                                                            3500 

Gyermek , serdülő 3500                          4500        4500 

Sprint 7000                          8000 11000 

Rövid 9000                        10000 13000 

 

 

mailto:vetri@vetri.hu
http://vetri.hu/wp-content/uploads/2015/03/dijazas


 

 

A  kerékpár és futás útvonalán az újonc, gyermek, serdülő távú futamokon teljes útlezárást biztosítunk. Itt a 

bolyozás engedélyezett. 

A sprint távon és a rövid távú OB-n csak részleges útzár lesz, itt a bolyozás nem megengedett. A 

bolyozási szabály megsértésekor a STOP&GO szabály kerül alkalmazásra. ( VSZ. 64.§. (4) és (5). ). 

Kerékpár: A Káptalantóti Badacsonytomaj úton oda vissza útvonalon jó minőségű aszfaltozott úton. 

Dombos technikás pálya. A depók 35×18 m-esek. A depó talaja gyep. Frissítés a rövid távú OB-n a belső 

fordítónál lesz. 

Futás: Káptalantóti – Gulács összekötő aszfaltozott  úton. Sík pálya. 
Frissítés futásnál  körönként kétszer. 

Szemetelő zóna: a frissítőállomásokon és attól 50 m-re a futás során és 150 m-re a kerékpározás során 

kerül kijelölésre. 

Részletes információk: www.vetri.hu web lapon. 

 

Ingyenes szálláslehetőség, ” matracos hálózsákos” szállás a kultúrházban illetve jó idő esetén sátorozási 

lehetőség a focipályán biztosított. 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

A versenyen kézi időmérés lesz. 

Fejvédő használata minden korcsoportban kötelező. A depóba csak versenyzők léphetnek be. A depó 

számozott. A kerékpárokért csak addig vállalunk felelősséget, amíg azok a depóban vannak. Bolyozás 

 megengedett.  A rajtszámot futáskor elöl, kerékpáron hátul kell viselni. Mindenki csak a saját 

korcsoportjában indulhat. 

A versenyen az MTSZ szabályai érvényesek. Óvási díj 10.000 FT 

 

Kapcsolat: vetri@vetri.hu 20-2309276 

 

http://www.vetri.hu/
http://vetri.hu/wp-content/uploads/2015/03/palya
http://vetri.hu/wp-content/uploads/2015/03/tudnivalok

