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My 575 Challenge Agárd 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: VVSI Sporthotel, Gárdony Tópart u. 17. 

Verseny időpontja: 2021. szeptember 25 

  
2) Rendező: 

 

Név: 575 TEAM Kft. 

E-mail: triathlon@575.hu   

Honlap: www.my575challenge.hu 

Versenyigazgató: Viczián Gábor 

elérhetőségei telefon: +3630/1438710 e-mail: gabor@575.hu 

Szervezőbizottság 
elnökei: 

Viczián Gábor 

elérhetőségei telefon: +3630/1438710 e-mail: gabor@575.hu 

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Vadkerti-Tóth Viktor 

elérhetőségei telefon: +36306281897 e-mail:  viktor.vadkerti@gmail.com 

Technikai Felügyelő: Vadkerti-Tóth Viktor 

elérhetőségei telefon: +36306281897 e-mail: viktor.vadkerti@gmail.com 

 
4) Rövidtáv Nevezési díjak: 
1-100 fő: 20.000Ft 
101-200 fő: 22.000Ft 
201-400 fő: 24.000Ft 
2021. 09. 18.-2021. 09. 23. 30.000Ft 
 
5) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: https://nevezes.575.hu 

 
Leírás: 

Események 

11:00 My575Challenge Sprint 

12:30 My575Challenge Rövidtáv 

SPRINT Nevezési díj: 
1-50 fő: 10.000Ft 
51-100 fő: 11.500Ft 
101-300 fő: 13.000Ft 

https://nevezes.575.hu/payment.php?1630496929


 
Technikai tájékoztató 

Minden résztvevőnek ki lesz küldve elektronikus úton a verseny előtt 10 nappal, valamint a rajt 

előtt újra tartunk egy rövidített tájékoztatót a rajt helyszínén. 

Versenyközpont Nyitás: 9:00 

A versenyközpont a VVSI Sporthotel területén kerül kialakításra. A belépés díjtalan. 

Rajtcsomag átvétel 

A verseny napján, 9:00 - 12:30 a versenyközpontban. 

Depó 

A szervezőbizottság csak a depó területén, a depózás szabályainak betartása mellett elhelyezett 
tárgyakért vállal felelősséget.  

Bedepózás: Sprint 10:00-10:50 / Rövidtáv 10:00-10:50 

Kidepózás: Sprint 12:00-13:30 / Rövidtáv 12:30-17:00 

A depó területére csak versenyzőket engedünk be, miután átestek a bedepózás előtti kötelező 
ellenőrzésen.  

A depóban minden versenyzőnek a rajtszámával ellátott kerékpártartóba kell helyeznie a 
kerékpárját, amelyen csak a pedálba rögzített kerékpáros cipő, illetve a kerékpárra rögzített 
további felszerelések (kulacsok, pumpa, tartalék gumi, stb.) lehet. 

A versenyzők a depóban a kerékpárjuk mellett és a kerékpárjukon hagyhatják a versenyhez 
szükséges felszerelésüket, a depóba behelyezett kerékpárral szemben állva, a BAL kézre eső 
oldalon. 

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  NINCS Helyszíni nevezés 

 
A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása. 
Érdeklődni: +36 70 399 9771, sportszervezo@triatlon.hu 
 
6) Versenyiroda: 

 

helye: VVSI Sporthotel területén 

nyitva tartása: 9:00 – 12:30 

 
7)  SPRINT táv Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): verseny előtt 10 nappal ONLINE valamint rajt 
előtt a rajt helyszínén 

Úszópálya várható vízhőmérséklete:  

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Jó minőségű aszfalt, zárt pályán 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata Jó minőségű aszfalt, zárt pályán 



 
biztosítottsága: 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés a szervező által biztosított 
chippel 

Bolyozás: engedélyezett 

Teljesítési szintidők: - Úszás: 30 perc áll rendelkezésre a 
kerékpározás megkezdéséhez. 

- Kerékpár: 1 óra 30 perc áll rendelkezésre 
a futás megkezdéséhez. 

- Futás: 2 óra áll rendelkezésre a verseny 
befejezéséhez. 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma, 
depótól mért távolsága: 

0 db 

Érintett járatok menetrendje:  

Az indulók létszámának korlátozása: 150 fő 

 
8) RÖVIDtáv Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): verseny előtt 10 nappal ONLINE valamint rajt 
előtt a rajt helyszínén 

Úszópálya várható vízhőmérséklete:  

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Jó minőségű aszfalt, zárt pályán 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Jó minőségű aszfalt, zárt pályán 

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés a szervező által biztosított 
chippel 

Bolyozás: engedélyezett 

Teljesítési szintidők: - Úszás: 50 perc áll rendelkezésre a 
kerékpározás megkezdéséhez 

- Kerékpár: 2 óra 30 perc áll rendelkezésre 
a futás megkezdéséhez. 

- Futás: 4 óra áll rendelkezésre a verseny 
befejezéséhez. 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma, 
depótól mért távolsága: 

0 db 

Érintett járatok menetrendje:  

Az indulók létszámának korlátozása: 150 fő 

 
9) Díjazás és annak módja: 
 

A Magyar Triatlon szövetség szabályai szerint minden korosztályban és abszolútban 1-3. 

helyezettig hirdetünk az egyéni értékelésben. Az eredményeket a honlapunkon tesszük közzé. A 

díjak kiosztása a helyszínen történik és élőben közvetítjük az esemény facebook oldalán. 

 
 

 
 
 



 
10) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

 

  
11) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

 

 
12) Szállás információk: 
: 

Szállás lehetőség:   

                                  

 
  
13) Egyéb kiegészítő információk: 
 

Öltöző 

A versenyközpontban a strand öltözőit használhatják a versenyzők, valamint öltöző sátor is lesz a 
versenyzők részére. 

Ruhatár 

A versenyközpontban felállított díjtalan ruhatárról gondoskodunk. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
értékmegőrzést nem vállalunk. A ruhatár nyitvatartása a depó nyitásától a limitidő lejárta plusz 1 
óra. A versenyzők használhatják a versenyközpont mosdóit 

A versenytől való visszalépés lehetőségei: 

Ha a versenyző augusztus 15-ig visszalép a versenytől, a szervezők a nevezési díj 75%-át 
visszautalják, ha augusztus 15. és augusztus 31. között, akkor a nevezési díj 50%át. Augusztus 31 
után nem fogadunk el visszamondást. 

A nevezés átruházható másra 3000ft fejében, amennyiben a versenyző jelzi azt a triathlon@575.hu 
e-mailcímre. 

Amennyiben a korlátozások szigorítására kerül sor és esetleg nem lesz lehetőség a verseny 
megrendezésére úgy más időpontban kerül megrendezésre. Ha valakinek nem lesz megfelelő a 
másik időpont, az átviheti a nevezését bármely másik sprint távú my575challenge eseményre, vagy 
beszámítjuk a nevezési díjat másik távra. 

Helyszíni nevezés nincs! 

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. 

 



 
 
14) Időrend: 

 

Futambeosztások 

Futam RAJT Depó Be Depó Ki 
Úszás 

táv (km) / kör 
Kerékpár  

táv (km) / kör / szint (m) 
Futás   

táv (km) / kör / szint (m) Lic.* 

Sprint 11:00 10:00-10:50 15:30 0,75 1 20 3  5 2  A 

Rövidtáv 12:30 10:00-10:50 15:30 1,5 1 40 5  10 4  A 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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


