
   

 

Sport XXI Aquatlon 2019 budapesti regionális döntő 

Budapest, Margitsziget  

2019. április 7. (vasárnap) 12:00 – 17:00  

Rendezők:  UTE-MERIDA Triatlon és a Budapesti Triatlon Szövetség 

A verseny célja:  versenyzési lehetőség biztosítása a futást, úszást kedvelők számára, továbbá 

a Magyar Triatlon Szövetség Sport XXI Aquatlon versenyének országos 

döntőjére való kvalifikáció az érvényes versenyzői engedéllyel rendelkező, 

2004 és 2010 között született sportolók részére. 

Az esemény:       szakaszos aquatlon verseny, fordított lebonyolítási sorrendben. 

Nevezés: Online, ide kattintva. 

Nevezési határidő: 2019. március 31. 24:00 

A nevezési létszámot 200 főben maximáljuk (50 fő/korcsoport)! 

Idegen régióból csak abban az esetben tudunk versenyzőt fogadni, 
amennyiben az adott korcsoportban van szabad hely. 

Az úszás pályabeosztásához, a futás futamainak összeállításához kérjük a 
várható időtartamok megadását. 

Kizárólag előnevezést fogadunk el!  

Nevezési díj nincs! 

Helyszínek:  Futás:  Magyar Atlétikai Centrum atlétikai pálya (400 m/kör) 12-14-ig. 

 Úszás:  Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda fedett, 33 m-es medence,  
                                                15:30-17:30-ig. 

Megközelítés:  Parkolás a budai vagy pesti rakparton, majd 26-os busz (Pest felől a 

hídlejáróig), a 4-6 villamossal a szigetig vagy gyalogosan a Margit hídon át. 

Találkozó:  A MAC atlétika pályáján 2019. április 7-én.  

Rajtszámok átvétele délelőtt 10:30-tól. 

 
Időrend, korcsoportok, nevezési díj: 
 

Korcsoport Futás Úszás  Futás rajt Úszás rajt 

Újonc 1 (2010-2011) 800 m (2 kör) 66  m – 2 hossz 12:00 15:45 

Újonc 2 (2008-2009) 1600 m (4 kör) 200 m – 6 hossz kb. 12:25 kb.16:00 

Gyermek (2006-2007) 2000 m (5 kör) 300 m – 9 hossz kb. 12:50 kb.16:20 

Serdülő 2004-2005) 2800 m (7 kör) 500 m – 15 hossz  kb. 13:20  kb.16:45 

 

 

További információk: 

A rajt időpontok tájékoztató jellegűek, a nevezési létszámtól függően 

változhatnak! 

https://fs30.formsite.com/palbalazs/form30/index.html?1552306370295
https://fs30.formsite.com/palbalazs/form30/index.html?1552306370295


   

A fiú és leány versenyzők a futáson korosztályonként, együtt indulnak. (A 
nevezési létszámtól függően esetleg a leányok rajtja a fiúk után 15 mp-el.) 

Futás után mindenki részére találkozó – legkésőbb – 14:45-kor az 
uszoda előtt!  

A versenyzők az uszodába folyamatosan léphetnek be 15:00-től 15:15-ig. 

A versenyzők, továbbá minden csapat egy edzője részére a nevezés 

tartalmazza a belépőt, azonban a további kísérők, hozzátartozók kizárólag 

uszodai kísérőjegy váltásával /kb. 600 Ft/fő, a pénztárnál/ juthatnak be az 

uszodába. A jegy és a belépés csak egyszeri alkalomra szól! 

Az úszást hat pályán bonyolítjuk, kézi időméréssel. A lehetőségek szerint 
az első két korcsoportban pályánként legfeljebb 3 fővel (párhuzamos 
úszás). A felső két korcsoportban – létszámtól függően – elképzelhető ettől 
nagyobb létszám is pályánként, ez esetben természetesen a sávon belül a 
körbe úszás szabálya lesz érvényes! 

Bemelegítésre az egyik szélső pálya áll majd rendelkezésre. Az első 
futamra bemelegítés 15:30-tól. 

Öltözködés, hajszárítás az uszodaépületben. 

A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség hatályos 
Versenyszabályzatában foglaltak érvényesek. 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

A versenyhelyszíneken hagyott értéktárgyakért a szervezők felelősséget 
nem vállalnak. 

Frissítés a futópálya célterületén. 

Öltöző és mosdó használat, valamint zuhanyozási lehetőség mind a futás, 
mind az úszás helyszínén a versenyzők rendelkezésére áll. 

Óvás az MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint, legkésőbb az 
adott futam utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30. percig. Óvási 
díj: 10.000 Ft. 

Eredményhirdetés a futás és az úszás idejének összesítése alapján, az uszoda 

előtt, vagy rossz idő esetén az előcsarnokban, várhatóan 17:30 után. 

Díjazás:     Egyéni: Születési évenként és nemenként: I.-III. helyezett érem.  

Csapat: Egyéni időeredmények alapján minden korosztályban az 1-3. 
helyezett lány és fiú csapatok kerülnek értékelésre.  

Csapateredmény számítás: minden korcsoportban az azonos csapatok 
sorrendben egymást követő 1-3., 4-6., stb. versenyzőinek összesített 
időeredménye alapján, holtverseny esetén az egyéni futó helyezések 
döntenek! 

A változtatás lehetőségét a rendezők fenntartják! 

 

Kapcsolat: Pál József (+36-20-9442156)  

Turi Judit (+36-30-209 5115)   

Petsuk Zoltán (+36-30-1747245) 


