
II. ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL – 2016. MÁJUS 15. 

VERSENYKIÍRÁS 

 

Helyszín és időpont:  

2016. május 15.  Orfű 

Versenyközpont:  

7677 Orfű Dollár út, Pécsi-tó, Aquapark strand parkoló 

Versenyrendezés: 

SCH-Multisport Kft. 

2040 Budaörs, Bimbó u. 48. 

Főrendező: Schmuck Ádám 

Mobil: +3630/9500655 

E-mail: orfumad@seakayaking.hu 

Technikai Felügyelő/Vezető Bíró: Vadkerti Tóth József (vadkertitj@kabelnet.hu)  

 

Versenytávok: 

Rövid táv egyéni női, férfi kategória:  0,9 km úszás, 28 km kerékpár, 6,5 km futás 

Közép táv egyéni női, férfi kategória: 1,8 km úszás, 84 km kerékpár, 19,5 km futás 

 

Kategóriák  

Egyéni: Férfi és női kategóriák életkor szerint 5 éves bontásban 

Kötött váltó: kötelezően 3 fős váltó, minden számot egy fő teljesít 

Nyitott váltó: 2-6 fő, ahol kijelölt váltózónákban bármikor lehet váltani 

 

Díjazás: 

Minden kategória első 3 helyezettje érem díjazásban részesül. Egy kategóriát akkor tudunk 

hirdetni,  ha abban 5 érvényes nevező van, amennyiben a kategóriában nincs 5 nevező, 

akkor összevonásra kerül a korban egyel alatta lévő kategóriával, kivéve 23 év alatt, mert ott 

felfelé módosulnak. 

Minden szintidőn belül teljesítő egyéni versenyző emlékérmet kap. Minden csapat oklevelet 

kap a teljesítést követően.  
Verseny minősítése (Középtávú Amatőr Kupa). Amatőr kupa pontokat csak az kaphat, aki érvényes, éves 
MTSZ amatőr regisztrációval rendelkezik (MTSZ, Versenyszabályzat 4.§ (4) alapján). 

 

Étkezések: 

Tészta party szombaton16.00-20.00 -ig 

A versenyzők rajtszámra, a kísérők pedig az előre megváltott jegyükre kapják meg az 

ételüket. Egyéb ellátásra büfé üzemel, illetve mindenkit várnak a közeli vendéglátóhelyek. 

 

Frissítés: 

A versenyen teljes frissítést biztosítunk. A pálya kijelölt pontjain megoldott a verseny 

közbeni frissítés. A rajtcsomagba pedig az alábbi PowerBar termékek kerülnek: 

-OrfűMad féltávon 2 gél és 2 energia szelet, 

-OrfűMad rövid távon 1 gél és 1 energia szelet. 
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Nevezési információk és határidők:  

Nevezés online módon történik, befizetés banki átutalással vagy kp-es befizetéssel. Külön 

belépődíj nincs.  

Összesen 300 egység nevezését tudjuk elfogadni, 300 egységnél a nevezés lezárul. Váltók 

egy egységnek számítanak. 

 

Online nevezés: 2016. május 12-ig, www.orfumad.hu oldalon. A május 1. után érkezett 

nevezések, illetve befizetések esetében nem tudjuk biztosítani a versenypolót. 

Helyszíni nevezés: a verseny előtt, május 14-én szombaton 16:00-tól 20:00-ig; a verseny 

napján, május 15-én reggel 8-12-ig Orfűn, a versenyközpontban. (A helyszíni nevezőknek 

versenypolót nem tudunk biztosítani!) 

 

Nevezési díjak: 

Közép táv, egyéni 

április 1. után 25 000,-Ft. 

 

Rövid táv, egyéni 

április 1. után 14 900,-Ft. 

Váltó nevezési díjak  

április 1. után 13 900,-Ft/fő 

Rajtcsomag felvétel: 

A verseny előtt, május 14-én szombaton 16:00-tól 20:00-ig; a verseny napján, május 15-én 

reggel 8-12-ig Orfűn, a versenyközpontban.  

 

Parkolás:   

Az orfűi aquapark parkolójában kerül kiépítésre a versenyközpont, a rajtzóna, a célterület. Itt 

találhatók majd az öltöző sátrak és mobil WC-k is. A parkolás a rajt zóna közvetlen 

közelében jól megoldható. Kérünk mindenkit a szoros parkolási rend betartására, hogy 

mindenkinek jusson hely a versenyközpontban. 

Időrend, programok:   

Május 14. szombat 

16.00 -20.00 Versenyközpont és Expo nyitása a parkolóban. Helyszíni nevezés. 

16.00- 20.00 Tésztaparti 

18.00 Technikai értekezlet 

Május 15. vasárnap 

8.00-12.00 Helyszíni nevezés a versenyközpontban. 

11.00 Depo nyit 

12.00 Technikai értekezlet. 

12.45 Depo zár 

12.45-13.00 vízbemenetel, bemelegítés 

http://www.orfumad.hu/


13.00 Középtáv és Rövid táv rajt. 

14.30-tól Rövid táv befutói 

16.00-tól Középtáv befutói. 

16.30 Kidepózás kezdete 

17.00 Rövidtáv eredményhirdetés 

19.00 Középtáv eredményhirdetés 

Az időpontok és a program változásának jogát fenntartjuk! 

Limit idők: 

Limit időt csak a féltávú versenyen ellenőrzünk 

Úszás: 1h 05 min a kerékpár megkezdéséhez 

Kerékpár: 6h 30 min a futás megkezdéséhez 

Rajtszámok: 

A rajtcsomagban található rajtszámokkal történik a versenyzők azonosítása. A rajtszámot 

minden indulónak kötelező viselni, kerékpározás közben hátul, futás közben elől. A csomag 

tartalmaz egy sisakra és egy nyeregcső alá rögzíthető rajtszámot is.   

Depó: 

A Depó körbe van zárva, oda csak versenyző léphet be a saját rajtszámával. 

Nyitás-zárás időpontjait lásd az időrendnél. 

A verseny végeztével a felszereléseket a depóból érkezési sorrendben lehet kivinni, rajtszám 

ellenőrzés mellett, de mindenképp csak az utolsó futás megkezdése után lehet kivinni a 

felszereléseket.  

 

Távok és pályák: 

A körök számlálása a versenyzők felelőssége. Orvosi felügyelet a versenyközpontban 

található. http://seakayaking.hu/triatlon-palyarajzok 

ÚSZÁS 

Az úszás helyszíne a Pécsi-tó. Rövid táv: 1x900 méteres kör, középtáv: 2x 900 méteres kör. 

Várható vízhőmérséklet 16-21 fok. 22 fok alatti vízhőmérséklet esetén a neoprén ruha 

használata engedélyezett, 16 fok alatt kötelező. Limitidő: rövidtávnál nincs, középtáv: 1óra 

5perc a bringa megkezdéséig. 

 

KERÉKPÁR 

A kerékpározás helyszíne a környező településeken halad át. Rövidtáv: 1x28 Km-es kör, 

középtáv: 3x28 km-es kör. Kitáblázott aszfaltút, de forgalom elől NEM elzárt útvonal, 

kereszteződéseknél útvonal biztosító segítség. Az esetleges úthibákat jelöljük, KRESZ 

betartása kötelező. Bolyozni tilos, ellenőrizzük. Autós és motoros kíséret tilos.   

Limitidő: rövidtávnál nincs, középtávnál: 6óra 30perc a futás megkezdéséhez. 

 

 

 

 

 

http://seakayaking.hu/triatlon-palyarajzok


Szinttérkép: 

 

 

FUTÁS 

A futás helyszíne a Pécsi-tó körüli sétány. Rövidtáv: 1x6,5 km-es kör, középtáv: 3x6,5 km-

es kör. Aszfaltozott, autós forgalomtól mentes útvonal, illetve 100 méternyi földút.  

A versenyzőt kísérni tilos a futókörön. Limitidő: a célba érkezéshez nincs. 
 


