
 

 

- 

VIII. BÚI Triatlon  

E.ON Utánpótlás és Sprint Triatlon Ranglista 

Verseny, Hallgatói és Oktatói MEFOB 

 
 

V E R S E N Y K I Í R Á S 

 

1) Helyszín: 

Versenyközpont 

címe: 

8693 Lengyeltóti, Kék-tó Üdülőfalu 

GPS koordináta: 46.667793717.6363572  

Verseny időpontja: 2022. június 11 szombat 

 

2) Rendező: 

Név: Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület és LTVSE  

E-mail: info@bui.hu telefon: +36 70 / 674 7447 

Honlap: https://verseny.bui.hu 

Versenyigazgató: Ányos Viktor András 

elérhetőségei telefon: +36 70 674 7447- e-mail: info@bui.hu 

Szervezőbizottság 

elnöke: 

Ányos Viktor András 

elérhetőségei telefon: +36 70 674 7447- e-mail: info@bui.hu 

 

 

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 

Vezető Versenybíró: Gulyás Zoltán 

elérhetőségei telefon: 06 70 593 4066 e-mail: gulyaszoltan26@gmail.com 

Technikai Felügyelő: Rónai Ferenc 

elérhetőségei telefon: 06 30 939 2649 e-mail: ferenc.ronai@gmail.com 

  

mailto:info@bui.hu


 
4) Nevezési díjak: 

 

Belépő díja: -  

 

Korcsoportok 

Nevezési díj (Ft) 

Előnevezés 

május 29-ig  

Előnevezés 

június 5-ig Helyszíni nevezés 

Újonc 1 (2013 - 2014) 

Újonc 2 (2011-2012) 
2000 2000 nincs  

Gyermek (2009-2010)   3000 3000 nincs 

Serdülő (2007-2008) 3000 3000 nincs 

Ifi (2005-2006) 4000 4000 nincs 

Junior (2003-2004) 4000 4000 nincs 

Felnőtt, szenior, veterán, 

Elit, MEFOB 
7000 12000 nincs 

 

 

5)Nevezési információk: 

Nevezési oldal: https://sportorigo.com/ 

Számlaszám: OTP Bank 11743105-21423499-00000000 (Balatoni Úszóiskola és 

Szabadidő Sport Egyesület)  

 

Leírás: 

Utalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni egyéni nevezés esetén az RL számot; 

a nevet, egyesületi utalásnál az egyesület nevét, továbbá az online nevezés dátumát. 

Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Az előnevezési díjat az előnevezési 

határidő napján 24:00-ig szükséges átutalni, ennek lejárta után a passzív nevezések (a 

pénzügyileg nem rendezett nevezések) törlődnek. Számlát csak az átutalást 

kezdeményező nevére tudunk kiállítani! A törvényi előírásoknak eleget téve 

magánszámláról indított utalás esetén az egyesület részére nem áll módunkban 

számlát kiállítani! 

 

 

Helyszíni nevezés záró 

időpontja:  

nincs helyszíni nevezés 

A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása. 

Érdeklődni: +36 70 399 9771, triatlon@triatlon.hu  

  



 
6)Versenyiroda: 

helye:  8693 Lengyeltóti, Kék-tó 

Üdülőfalu 

nyitva tartása: 7:00-tól a verseny végéig 

 

7)Technikai információk: 

Technikai tájékoztató helye és 

időpontja(i): 
 8693 Lengyeltóti, Kék-tó Üdülőfalu, 8:00-tól 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 17 - 23 °C 

Futópálya minősége, útburkolata, 

biztosítottsága: 
Teljes útzár. Burkolata beton, aszfalt, murva. 

Kerékpárpálya minősége, 

útburkolata biztosítottsága: 

Teljes útzár (kivéve megkülönböztető jelzést 

használó gépjárművek). Burkolata beton, 

aszfalt, jó minőségű útburkolat. 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes rajtszám (EvoChip) 

Bolyozás: Engedélyezett 

Teljesítési szintidők: Szintidő nincs. 

Vasúti kereszteződéseken az 

áthaladások száma, depótól mért 

távolsága: 

- 

Érintett járatok menetrendje: - 

Az indulók létszámának 

korlátozása: 

Gyerek – Serdülő összevontan fiú-lány 200 fő, 

Sprint távon 250 fő (férfi – nő együtt). 

 

8)Díjazás és annak módja: 

Ranglista: 

Egyéni 1-3. helyezett versenyzők érem díjazásban részesülnek, továbbá az újonc, 

gyermek, serdülő korcsoport 1-6. egyéni helyezett versenyzői szintén oklevél + érem 

díjazásban részesülnek (1-3 érem+oklevél; 4-6 oklevél).  

MEFOB: 

 Egyéni verseny: 1-3. helyezett versenyzők érem, hallgatói és oktatói kategóriában 

 Csapatverseny: Egyéni eredmények alapján számított csapatverseny, férfiaknál 3 

fő/csapat, nőknél 2 fő/csapat érem díjazásban részesül 

 

9)Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 

Parkolás a temető parkolójában; illetve a faluban (kb. 800 m a VK.-tól ). A parkolási 

az út szélén TILOS! 

  

10)A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 

A serdülő korcsoport úszása 2 körös lesz. 

 

  



 
11)Egyéb kiegészítő információk: 

Az Aquakid futam a férfi sprint mezőny úszását követően rajtol el. Nevezési díj nincs, a verseny a 

strand területén kerül megrendezésre. 19°C vízhőmérséklet alatt csak futás kerül megrendezésre. A 

futam indulói befutóérmet és pólót kapnak, melyet az MTSZ biztosít. 
 Távok:    Aquakid,   50 m úszás – 300 m futás  

 

 

Eredményhirdetés: folyamatosan 

 

Nevezési díj tartalmazza: 
   érem és oklevél díjazás 
  teljes egészében lezárt kerékpáros és futópálya; 
  chipes időmérés; 
  egészségügyi biztosítás 

 
Az MTSZ előírásai szerint a versenyen csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyző indulhat 

(amatőrök esetében „éves klubregisztráció” vagy ”egyéni éves regisztráció”), nevezésnél a 

versenyengedély számát kötelező megadni.  
Az éves versenyengedély kiváltásával kapcsolatban érdeklődni a +36-70/399-9771 telefonszámon vagy a 

sportszervezo@triatlon.hu e-mail címen lehet. 

 

További információk: 

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

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak.   

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
 A versenyzők nevezésükkel hozzájárulnak nevük közzétételéhez (rajtlista, eredménylista, 

speaker közvetítés – verseny ideje alatt) a versenyen, valamint a róluk készült audiovizuális ( 

hang, kép, mozgókép - videó) anyagok felhasználásához és közzétételéhez. 
 MEFOB-ban érdekelt versenyzők a nevezéskor kötelesek jelezni, hogy mely kategóriában/pl.: 

oktató-hallgató/indulnak, és melyik intézményt képviselik. 

 A versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság 

felelősséget nem vállal. 
 Az úszás a Kék-tóban kerül megrendezésre, a várható vízhőfok 17-24 °C.    
 A kerékpárpálya útvonala a Lengyeltóti – Hács közötti közúton került kijelölésre. Bolyozás 

engedélyezett.  
 Mind a futás, mind a kerékpározás forgalomtól elzárt utakon történik. Útvonal biztosításért 

felelős személy Vígh Attila.  
 Frissítés a versenyközpont célterületén, valamint a futópályán kijelölt frissítőállomáson 

lehetséges. 
 Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be (IV. FEJEZET, 22. §). 

Óvni az óvásban érintett versenyző célba érkezése, az óvás tárgyát képező közlemény 

kihirdetése vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutása után  

 legkésőbb 20 perccel lehet. Óvási díj:10.000 Ft. 
 Depóba csak a versenyzők és a versenybírók léphetnek be. 
 Figyelem: a versenyhelyszínen zuhanyzási lehetőség és öltöző nincs. 
 Étel – és italfogyasztás a versenyközpont melletti mobil büfében lehetséges.  
 Rajtcsomag átvétel: Helyszín: 8693 Lengyeltóti, Kék-tó Üdülőfalu, 
 Technikai értekezlet: rajtok előtt 20 perccel 
 A rendező a változtatás jogát fenntartja. 

 
Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk! 

 

 

  



 
13)Időrend: 

 

Futambeosztások 

Futam RAJT 
Bedepó

zás 

Kidepó

zás 

Úszás 

táv 

(km) / 

kör 

Kerékpár  

táv (km) / kör 

/ szint (m) 

Futás   

táv (km) / kör 

/ szint (m) 

Lic

.* 

Gyermek          

(2009-2010) 

9:00 F 

9:03 L 

 

8:30 – 

8:50 

9:50 – 

10:00 
0,3 1 8 1 10 2 2 30 

UP

. 

Serdülő                    

(2007-2008) 

                   

10:30 F    

10:35 L  

                           

10:00 – 

10:20 

 

                 

11:45 – 

11:55 

 

 

0,5 

 

2 

 

12 

 

2 

 

20 

 

3 

 

3 

 

45 

 

UP

. 

Újonc 2             

(2011 – 2012)  

12:25 F 

12.27 L 
11:55 – 

12:15 

13:25 – 

13:55 
0.2 1 4 1 10 1 1 15 

UP

. 

Újonc 1              

(2013 -2014)   

13:00 F 13:05 

L  

 

11:55 – 

12:15 

13:25 – 

13:55 
0,1 1 2 1 10 0,5 1 10 

UP

. 

Férfi  

Ifi, Junior, 

Felnőtt, Senior, 

Veterán, Elit, 

MEFOB 

14:45 
14:00 – 

14:30 

16:15-

től 

0,7

5 
2 20 3 30 5 5 75 

UP

, A, 

E. 

Nők 

Ifi, Junior,  

Felnőtt, Szenior, 

Veterán, Elit, 

MEFOB 

17.15 
14:00 – 

17.00 

18.45-

től 

0,7

5 
2 20 3 30 5 5 75 

UP

, A, 

E. 

 


