Sport XXI Aquatlon

Dél-nyugati Aquatlon Döntő
(szakaszos aquatlon)
Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye
Balatonboglár
2019. március 23., szombat

1. A regionális döntő rendezője:
A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Balatonboglári Nemzeti Triatlon Központot
működtető Balatoni Úszóiskola Kft. és Balatoni Úszóiskola és Szabadidősport SE

Szervezőbizottság elnöke:

Ányos Viktor András

Szervezőbizottság tagjai:

Ányos Szilvia
Fáth Márta
Hömöstrei Péter

2. Helyszín:
8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58.
Urányi János Sport és Szabadidő Központ
• Versenyközpont, versenyiroda: Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58.,
Urányi János Sport és Szabadidő Központ aula
• Versenyiroda nyit: 8:00
• Parkolás: a környező utcák parkolóiban
3. Korcsoportok, távok, rajtidőpontok:

Újonc 1

2010 és utána
születettek

Újonc 2

2008-2009-ban
születettek

Gyermek

2006-2007-ban
születettek

Serdülő

2004-2005-ben
születettek

Újonc 1

Úszás

Futás

100 m

1 km

Újonc 2

200 m

1,5 km

Gyermek 300 m

2 km

Serdülő

3 km

500 m

Óvodások részére is rendezünk futamot 25m úszás – 200m futás távon. Eredményhirdetés
nincs, minden résztvevő befutóérmet és emléklapot kap a célban.
Úszás: 10.00-tól folyamatosan, korcsoportonként
Futás: 12.00-tól folyamatosan, korcsoportonként

Pontos időrendet az előnevezések beérkezése után készítünk, mely minden nevező részére
mailen kerül kiküldésre.
4. Versenyszámok:
• Egyéni verseny: úszó és futóidők összeadása alapján.
• Csapatverseny: Csapatversenyt is hirdetünk az egyéni időeredmények alapján, az 1-3.
helyezett leány és fiú csapatok kerülnek értékelésre. Nevezésnél kérjük feltüntetni a
csapattagokat.
Csapat-összeállítás: minden korcsoport csapata min. 3, maximum 4 főből áll, a három
legjobb időeredmény számít, mint csapateredmény.
Csapatok között holtverseny esetén az egyéni helyezések döntenek.

Értékelés régiónként és nem megyénként történik. Az országos döntőn történő részvétel
előfeltétele a regionális verseny teljesítése.
A Magyar Triatlon Szövetség által kiállított licensz nem szükséges a régiós döntőn való
induláshoz, viszont az Országos Döntőn csak érvényes licenccel rendelkező versenyző
indulhat.
5. Díjazás:
Egyéni: korcsoportonként és nemenként 1-3 érem "Sport XXI. Dél-nyugati Aquatlon Döntő "
felirattal, 1-6 oklevél díjazásban részesül.
Csapat: korcsoportonként és nemenként 1-3. helyezett érem díjazásban részesül.

6. Nevezés:

Nevezni a kitöltött nevezési lap E-mailen történő megküldésével, valamint a nevezési díj
egyidejű átutalásával lehet. Közleményben kérjük feltüntetni az egyesület nevét.
E-mail cím: nevezes@bui.hu
Nevezési lap letöltése
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Bankszámlaszám: OTP Bank 11743105-21423499-00000000 (Balatoni Úszóiskola és
Szabadidő Sport Egyesület)
Nevezési határidő: 2019. március 21. csütörtök 24:00
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség, az időrend meghatározása szempontjából
fontos, hogy minden egyesület előnevezzen.
7. Időmérés: A versenyen kézi időmérés lesz.
8. Egyéb, fontos tudnivalók:
• A verseny rendezőire, indulóira, nézőire a Magyar Triatlon Szövetség hatályos
Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak.
• 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 versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság
felelősséget nem vállal.
• Frissítés a versenyközpont célterületén, valamint a futópályán kijelölt frissítőállomásokon
lehetséges.
• Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az adott futam
utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj:10.000 Ft.
• A versenyközpontban büfé fog üzemelni.
• Rajtszám átvétel:
2019. március 23. 8:00-tól

Információ
Tel.: +3670/674 74 47
Mail: info@bui.hu

