Leveleki Vasember
sprint és közép távú Triatlon Amatőr Kupa
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
GPS koordináta:

Verseny időpontja:

4555, Leveleki Szabadidőpart
Leveleki tó (GPS koordináta): 47.983044, 21.961053
Északi szélesség 47.983044◦
Keleti hosszúság 21.961053◦
2018. június 16.

2) Rendező:
Név:
E-mail:
Honlap:
Versenyigazgató:
elérhetőségei
Szervezőbizottság
elnöke:
elérhetőségei

Földön, Vízen, Levegőben Alapítvány
torok.laszlo8@gmail.com
telefon:
Facebook: Leveleki Vasember Triatlon Kupa
Dr. Török László
telefon: +36-30-337-04-94
e-mail:
Szabó József
telefon: +36-70-317-58-72

e-mail:

+36-30-337-04-94

torok.laszlo8@gmail.com

szabojozsef1977@gmail.
com

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:
Vezető Versenybíró:
elérhetőségei
Technikai Felügyelő:
elérhetőségei

Pólik Szabolcs
telefon:
Pólik Szabolcs
telefon:

e-mail:

polixabi@gmail.com

e-mail:

polixabi@gmail.com

4) Nevezési díjak:
Belépő díja:
Korcsoport

belépő díj nincs
2018. március
31.-ig
Sprint táv
8.000 Ft;

Előnevezés [Ft]
2018. április 30.-ig

2018. május 31.ig
Sprint táv
10.000 Ft;

Helyszíni
nevezés [Ft]

Minden
Sprint táv
nincs
korcsoportra
9.000 Ft;
érvényes
Minden
Középtáv egyéni
Középtáv egyéni
Középtáv egyéni
nincs
korcsoportra
20.000 Ft;
22.500 Ft;
25.000 Ft;
érvényes
Nevezés lemondásával kapcsolatos szabályok:
- 2018 május 16.-ig van lehetőség a nevezés lemondására, lemondási költsége: 4000 Ft
- 2018 május 16. utáni lemondás esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni!
- 2018 május 16.-ig lehetőség van a nevezés átruházására, melynek díja: 2500 Ft

4) Nevezési információk:
Nevezési oldal:

http://levelekivasember.hu/

Számlaszám:

68800099-00286325-00000000

Leírás:
Versenykiírás
Leveleki Vasember Triatlon Kupa
A szervezőbizottság csak a Depó területén elhelyezett tárgyakért, a depózás szabályainak betartása
mellet vállal felelősséget. A depó területéről biztonsági kamera felvétel készül.
A Depózás ideje: 2018.06.16. 06:30 – 08:30, a depó területére csak versenyzőket, rajtszám
ellenőrzése mellet engedünk be.
A depóban minden versenyzőnek a rajtszámával ellátott kerékpártartóba kell helyeznie a
kerékpárját, illetve sportruházatát.
A kerékpárok felvételére kizárólag 15:00 és 18:00 között van lehetőség, érkezési sorrendben
történik, rajtszám ellenőrzése mellett.
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés lesz, a megmérettetés során a rendezőktől kapott chipet kell viselni.
Megrendezésre kerülő futamok:

Sprint táv:
Úszás:
Táv: 0,75 km
Helyszín: Leveleki Szabadidőpart, Leveleki strand területe
Várható vízhőmérséklet: 18-24 °C
Info: Az úszótáv rajtja a leveleki strandon kerül kialakításra. A rajt előtt 20 perccel a
bejelentkezés (check–in) kötelező! Az úszópályát bóják jelzik. A táv teljesítése a fordító
bóják bal kézről történő megkerülésével teljesíthető. A neoprén ruha használatát a vezető
versenybíró engedélyezi, a hivatalos vízhőmérséklet függvényében, amit a technikai
tájékoztatón közzéteszünk.
Limitidő: 40 perc a kerékpározás megkezdéséhez
Kerékpározás:
Táv: 18,55 km
Info: A kerékpáros körön a kerékpározás polgárőri biztosítás mellett zajlik, de a KRESZ
szabályainak megfelelően! A versenyzők 10 méteres követési távolsággal haladhatnak, a
bolyozás szigorúan tilos! A fordítópontnál lesz a frissítés.
Limitidő: 2 óra a futás megkezdéséhez

Futás:
Táv: 5 km
Helyszín: A leveleki tó gátján, a frissítő pont és a WC, a 2,5 km-es fordítónál lesz
elhelyezve. A futókör részben aszfaltozott, részben jó minőségű zúzottköves, murvás
útfelület!
Limitidő: 2 óra 40 perc a célba érkezéshez

Középtáv:
Úszás:
Táv: 1,9 km
Helyszín: Leveleki Szabadidőpart, Leveleki strand területe
Várható vízhőmérséklet: 18-24 °C
Info: Az úszótáv rajtja a leveleki strandon kerül kialakításra. A rajt előtt 20 perccel a
bejelentkezés (check–in) kötelező! Az úszópálya bóják jelzik. A táv teljesítése a fordító
bóják bal kézről történő megkerülésével teljesíthető. A második kört a vízből kifutva, egy
bója megkerülése után kezdhető.
A neoprén ruha használatát a vezető versenybíró engedélyezi, a hivatalos vízhőmérséklet
függvényében, amit a technikai tájékoztatón közzéteszünk.
Limitidő: 1 óra 10 perc a kerékpározás megkezdéséhez
Kerékpározás:
Táv: 90 km
Info: A kerékpáros körön a kerékpározás polgárőri biztosítás mellett zajlik, de a KRESZ
szabályainak figyelembe tartásával. A versenyzők 10 méteres követési távolsággal
haladhatnak, a bolyozás szigorúan tilos!
Limitidő: 7 óra a futás megkezdéséhez
Futás:
Táv: 21,1 km
A leveleki tó gátján 4 x 5.100m-es kör, illetve a be- és kivezető 300m-es szakasz.
Helyszín: A leveleki tó gátján 4db 5.100 m-es kör, a frissítő pont és a WC, a fordító pontnál
lesz elhelyezve. A futókör be- és kivezető szakasza aszfaltozott, a gát jó minőségű
zúzottköves, murvás útfelület!
Limitidő: 8 óra a célba érkezéshez
Orvosi tudnivalók:
Minden versenyző beleegyezik a nevezési lap kitöltésével, hogy fizikailag felkészült a versenyre,
edzésekkel szinten tartotta kondícióját.
Ha a verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, keresd fel háziorvosodat, vagy a
helyi orvosi rendelőt!
Megjegyzés: Ha gyógyszer hatása állsz, vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett
indulsz, ezt írd a rajtszámod hátoldalára!

Mentő:
A versenyt egészségügyi biztosítását a technikai értekezleten ismertetjük.
A versenyt az Országos Mentőszolgálat hivatalos partnere, a Falcon Ambulance Zrt., 1 db motoros,
1 ambulancia biztosítja a verseny ideje alatt.
Öltöző:
A Versenyközpontban gondoskodunk felállított öltözőről.
Ruhatár:
A versenyközpontban felállított díjtalan ruhatárról gondoskodunk. Felhívjuk a figyelmet hogy,
értékmegőrzést nem vállalunk. A ruhatár nyitva tartása 2018.06.16. 06:00 - 17:30-ig.
WC:
A versenyközpontban mobil WC kihelyezéséről gondoskodunk, valamint a versenyzők részére
telepítünk a depóba és a kijelölt frissítőpontokhoz.
Kiegészítő tudnivalók:
Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen! Az előforduló balesetekből eredő
károkért a szervezők, rendezők felelősséget nem vállalnak!
A verseny a Magyar Triatlon Szövetség szabályai szerint kerül megrendezésre!
A versenyen a MTSZ Versenyszabályzata (VSZ) érvényes. Óvás a VSZ-ben foglaltak szerint nyújtható
be. Az óvás díja: 10 000 Ft.
Eredményhirdetés:
Leveleki Wakeboard- pálya területén 2018.06.16.- 18:00
Helyszín:
Leveleki Wakeboard- pálya. A díjak kiosztása a helyszínen történik, kérünk minden versenyzőt,
hogy a lehetőségeik szerint vegyenek részt az eredményhirdetésen, a továbbiakban nem áll
módunkban az át nem vett díjakat kipostázni.
Korosztályok:

16 – 17 (2000-2001)

ifjúsági

18 – 19 (1998-1999)

junior

18 – 24 (1993-1999)

A18-24 (felnőtt1)

25 – 29 (1988-1992)
30 – 34 (1983-1987)
35 – 39 (1978-1982)
40 – 44 (1973-1977)
45 – 49 (1968-1972)
50 – 54 (1963-1967)
55 – 59 (1958-1962)
60 – 64 (1953-1957)
65 – 69 (1948-1952)
70 – 74 (1943-1947)
75 – ... ( … -1942)

A25-29 (felnőtt2)
A30-34 (felnőtt3)
A35-39 (felnőtt4)
A40-44 (szenior1)
A45-49 (szenior2)
A50-54 (szenior3)
A55-59 (szenior4)
A60-64 (veterán1)
A65-69 (veterán2)
A70-74 (veterán3)
A75+ (veterán4)

Az ifjúsági korosztály csak a sprint távon indulhat!

Az egyéni nevezési díj tartalmazza Közép távon:
Finisher- mezt a szintidőn belül célba ért versenyzőknek.
Rajtcsomagot, benne 1 db kulacs, és úszósapka és promóciós anyagokat.
Egyedi érmet
Komplett frissítést (víz, izotóniás italt, energiaszelet, banán, stb…) a versenyen.
Chipes időmérést.
Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt.
A szombati bográcspartin való részvételt.
Ingyenesen letölthető képeket a verseny után a Facebookról.
Az egyéni nevezési díj tartalmazza sprint távon:
Finisher- mezt a szintidőn belül célba ért versenyzőknek.
Rajtcsomagot, úszósapka és promóciós anyagokat.
Egyedi érmet
Komplett frissítést (víz, izotóniás italt, energiaszelet, banán, stb…) a versenyen.
Chipes időmérést.
Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt.
A szombati bográcspartin való részvételt.
Ingyenesen letölthető képeket a verseny után a Facebookról.
Nyeremény sorsolás:
A versenyt követően nyereménysorsolás lesz!
Az utolsó KÖZÉP táv befutó, este a díjátadó keretei között húzza ki azt a szerencsés nyertest, aki a
Bringa Sziget felajánlásából hazaviheti főnyereményét, egy országúti kerékpárt! A sorsoláson mind
a két triatlon táv egyéni szintidőn belüli befutói vesznek részt.

Helyszíni nevezés záró időpontja:

helyszíni nevezés nincs

A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása.
Érdeklődni: +36 70 399 9771, triatlon@triatlon.hu
5) Versenyiroda:
helye:
nyitva tartása:

4555, Leveleki Szabadidőpart GPS:
47.983044, 21.961053
2018.06.15. 16:00-20:00
2018.06.16. 06:00-20:00

6) Technikai információk:
Technikai tájékoztató helye és időpontja(i):
Úszópálya várható vízhőmérséklete:
Futópálya minősége, útburkolata,
biztosítottsága:
Kerékpárpálya minősége, útburkolata
biztosítottsága:

Helyszín: 4555, Leveleki Strand
Időpont: 2018.06.16. – 08:00
18-24 C
Futás a tó gátján. A be- és kivezető szakasz
aszfaltozott. Túlnyomó része viszont zúzottköves,
murvás felületű!
Közepes és jó minőségű aszfalt. Sprint távon
teljes útzárral. A Közép távon rendőrséggel,
polgárőrséggel biztosítva.

Időmérés jellege, időmérést végzi:
Bolyozás:
Teljesítési szintidők:

Race Result Chip, Kisvárdai KKB
Tilos
közép táv: 8 óra, sprint táv: 2 óra 40perc

7) Díjazás és annak módja:
Minden szintidőn belül befutó versenyző érmet és egyedi technikai futó pólót kap. Az egyéni
kategóriák dobogósai külön érmet a győztesek kupát kapnak. A versenyen pénzdíjazás nincs!
8) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
A parkolás a szabadidő központ kijelölt parkolóhelyén történik, díjtalanul.
9) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:

10) Szállás információk:
Kemping:
Kemping használati díj:
Gyerek (3-14 éves korig):
Felnőtt:
Sátor területi díj:
Lakókocsi területi díj:
Apartman lakrész:

700.- Ft/nap
1000.- Ft/nap
200.- Ft/nap
700.- Ft/nap
7000.- Ft/nap

Csoportos használati díjak
11 – 19 főig:
20 – 29 főig:
30 – 50 főig:

1200.- Ft/fő/nap
1100.- Ft/fő/nap
35000.- Ft/nap

11) Időrend:
Futambeosztások
Úszás
táv
(km) /
kör

Futam

RAJT

Depó Be

Depó Ki

Közép táv:

2018.06.16. - 09:30

06:30 – 08:30

12:00-18:00

1,9

Sprinter táv:

2018.06.16. - 09:00

06:30 – 08:30

12:00-18:00

0,75 1

*Licenc típusa: UP – utánpótlás versenyengedély; A – amatőr versenyengedély; E – elit versenyengedély;

2

Kerékpár
táv (km) / kör /
szint (m)

Futás
táv (km) / kör / Lic.*
szint (m)

90

4

21,1

4

18,55

3

5

1

A,
UP
A,
UP

