SPORT XXI. AQUATLON 2019. ÉSZAK - KELETI
REGIONÁLIS DÖNTŐ
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
A verseny rendezője:
A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Dr. Bátorfi - Agria Kerékpár és
Triatlon Klub
A verseny időpontja:
2019. április 07. vasárnap 10:00
Bemelegítés: 09:30 – 10:00 között. Az úszó futamok alatt, 1 pályát biztosítunk
folyamatos bemelegítésre
A verseny helyszínei:
Bélapátfalva, bélapátfalvi Tanuszoda, Sport utca - úszás futamok
Bélapátfalva, jó minőségű aszfaltozott út - futás futamok
A verseny típusa:
Szakaszos aquatlon

A verseny résztvevői:
2001-ben és utána született fiúk és lányok.
Korcsoportok és távok:
Korcsoport

Születési év

Úszás / rajt

Futás / rajt

Nevezési díj

Újonc 1

2010 és utána
születettek

100m /
10:00

1 km /
11:00

500.-ft

Újonc 2

2008-2009-ban
születettek

200m /
10:15

1,5 km /
11:15

500.-ft

Gyermek

2006-2007-ben
születettek

300m /
10:45

2 km /
11:45

500.-ft

Serdülő

2004-2005-ben
születettek

500m /
11:15

3 km /
12:00

500.-ft

Felnőtt

2003 és
idősebb

500m/
11:30

3 km/
12:15

500.-ft

A nevezők létszámától függően a rajtok időpontja módosulhat a kiírt
időpontoktól!
Díjazás:
Egyéniben évfolyambontásban 1.-3. helyezett érem díjazásban, az 1.-6.
helyezett oklevél díjazásban részesül. Csapatban 1.-3. helyezett érem
díjazásban a hivatalos MTSZ korosztályokban.
Időmérés:
Az időmérés kézi időméréssel történik.
Nevezés:
Csak előnevezésként e-mailben: agriaktk@gmail.com 2019. március 31.
vasárnap 24.00-ig. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

A nevezésnél kérjük feltüntetni a versenyző nevét, korcsoportját, születési évét,
egyesületének / iskolájának nevét, és az adott úszótávon a legjobb úszóidejét.
Nevezési díj: 500.-ft/fő fizetése a helyszínen
A kísérőknek az uszodai belépőjegy 150.-ft/fő, a sportolóknak ingyenes a
belépés.
Egyéb:
A regionális döntőn való részvétel előfeltétele az országos döntőre való
indulásnak!
Az úszás 25 m-es, feszített víztükrű medencében rendezzük (úszósapka
használata kötelező).
A medencetérbe kizárólag papuccsal engedélyezett a belépés.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
A verseny területén, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a verseny
szervezői felelősséget nem vállalnak.
Rajtszámok átvétele: 2019. április 07. 8:30-tól
Az úszás bármilyen úszásnemben teljesíthető.
Eredményes versenyzést kívánunk!
Dr. Bátorfi - Agria Kerékpár és Triatlon Klub csapata

