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EXTREMEMAN NAGYATÁD 
hosszútávú triatlon OB 

VERSENYKIÍRÁS 
 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: H-7500 Nagyatád, Zrínyi M. u. 75 (eXtremeMan tér)  

GPS koordináta: GPS koordináták: É 46°14,3496' fok K 17°21,8544' fok. 

Verseny időpontja: 2018. július 28.  

  
2) Rendező: 

 

Név: extrememan kft. 

E-mail: extrememan@extrememan.hu telefon: 82/452-374 

Honlap: extrememan.hu 

Versenyigazgató: Dr. Herr Gyula  

elérhetőségei telefon: 82/452-374 e-mail: 
herrgyula@extrememan.hu 

 

Szervezőbizottság 
elnöke: 

Dr Herr Gyula  

elérhetőségei telefon: 82/452-374 e-mail: 
herrgyula@extrememan.hu 

 

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Böröczi Viktória  

elérhetőségei telefon:  e-mail: bt.estimate@gmail.com 

Technikai Felügyelő: Böröczi Antalné  

elérhetőségei telefon:  e-mail: boroczine@gmail.com 

 
4) Nevezési díjak: 
 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] 

-ig -ig -ig 

a nevezési díjak 
nagyságát a 

befizetés 
időpontja  

és  az 
befolyásolja, 

hogy hányszoros 
teljesítő küld 
benevezést 

  

5) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: www.extremetour.hu 

Számlaszám: 11743002-26478449 

 
 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  Helyszíni nevezés nincs! 



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

 

helye: H-7500 Nagyatád, Zrínyi M. u. 75 

nyitva tartása: 2018. július 27. 9:00 – 19:00  

 
7) Technikai információk: 

 

Technikai 
tájékoztató helye és 
időpontja(i): 

http://www.extrememan.hu/filekezelorendszer/dok/kozos/technikai2018.pdf, 
majd „Kérdések órája” a helyszínen – 2018.július 27. 19:30 

Úszópálya várható 
vízhőmérséklete: 

24-26 C 

Futópálya 
minősége, 
útburkolata, 
biztosítottsága: 

Forgalomtól elzárt jó minőségű aszfalt, és térkő  

Kerékpárpálya 
minősége, 
útburkolata 
biztosítottsága: 

Közepes minőségű útvonal,  
75km keresztül útvonal biztosítással,  
majd a befejező 3x35km-en, amikor kétirányúvá válik a forgalom,  
teljes forgalom zárás mellett  

Időmérés jellege, 
időmérést végzi 
(chip esetén a cég 
neve): 

EvoChip Hungary Kft. közreműködésével 

Bolyozás: TILOS  

Teljesítési szintidők: 2:20 óra a kerékpározás megkezdéséig,  
8:45 óra a kerékpár 145 km teljesítéséhez,  
10:30 óra a futás megkezdéséhez 
14:30 óra a futás 15,6 km teljesítéséhez 
16:30 a pályazárás   

Vasúti 
kereszteződéseken 
az áthaladások 
száma, depótól 
mért távolsága: 

5 km és 11 km-nél vasúti átjáró – időírás lehetséges  

Érintett járatok 
menetrendje: 

8 óra 25 perc, és 9 óra 49 perc között van szabad időzóna a porrogi átjáróban. 
A csurgói átjáró 9 óra 58 –tól folyamatosan zárva van 10 01 percig, mert az 
egyik vonat érkezik az állomásra, a másik meg azonnal indul ellenkező irányba. 
 

Az indulók 
létszámának 
korlátozása: 

az első 700 versenyző beérkezéséig  

 
8) Díjazás és annak módja (pénzdíjazás esetén a pénzdíj mértéke): 
 

Pénzdíj és értékes díjak „sorsolása” 

http://www.extrememan.hu/filekezelorendszer/dok/kozos/technikai2018.pdf


 
 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

ingyenes parkolás biztosított a versenyközpont környezetében,  
a parkoló 12:15-ig közelíthető meg, és 18:00 óra után hagyható el 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

egyéni frissítés az arra kijelölt helyen a versenyközpont több helyszínén 

 
 
 
11) Szállás információk: 
 

tourinform.hu/tourinform-nagyatad?folderID=76021 

  
12) Egyéb kiegészítő információk: 
 

A verseny előtti hét programja: extrememan.hu 

 
 

 



 
 
13) Időrend (+ az eredményhirdetés(ek) tervezett időpontja(i)): 

 

Futambeosztások 

Futam RAJT Depó Be Depó Ki 
Úszás 

táv (km) / kör 
Kerékpár  

táv (km) / kör / szint (m) 
Futás   

táv (km)/kör/ szint(m) Lic.* 

Egyéni verseny  
7:30 Gyékényes 6:00  N.atád 18:00 1900m  2 75km + 3x35km 350m  

+ 
3x150m  

5,2km 8 5m  
A 

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


