
 

 

SPORT XXI. AQUATLON 2020. ÉSZAK - KELETI 

REGIONÁLIS DÖNTŐ 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg  

 

A verseny rendezője: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Tiszaújvárosi Triatlon Klub  

A verseny időpontja: 2020. szeptember 26.  Szombat  10:00 óra 

A verseny helyszínei: Tiszaújváros Sportcentrum_ Uszoda_ Atlétika pálya  

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. 

A verseny típusa: Szakaszos aquatlon  

A verseny résztvevői: 2005-ben és utána született fiúk és lányok.  

Korosztály Távok Tervezett rajtok 

Úszás Futás Úszás Futás 

Újonc 1 (2011 - 100 m 1.000 m 10:00 12:00 - 
Újonc 2 (2009-2010) 200 m 1.500 m 10:15 

Gyermek (2007-2008) 300 m 2.000 m 10:45 

Serdülő (2005-2006) 500 m 3.000 m 11:15 

Nyílt futam (2004 és előtte 

születettek) 

500 m 3.000 m 11:45 

Korcsoportonként a rajtok pontos időrendje a nevezések számának 
függvényében kerül meghatározásra! 

 

Bemelegítés: 09:30 – 10:00 között.  

Az úszó futamok alatt, 1 pályát biztosítunk folyamatos bemelegítésre amennyiben a nevezési 

létszám megengedi. 

Az úszás bármilyen úszásnemben teljesíthető. 

Versenyszámok:  

Egyéni verseny:  Úszó és futóidők összeadása alapján évenkénti bontásban.  

Csapat verseny:  Egyéni időeredmények alapján minden korosztályban az 1-3. 

helyezett lány és fiú csapatok kerülnek értékelésre.  

Csapat összeállítás:  minden korcsoport csapata min. 3, maximum 4 főből áll és a három 

legjobb időeredmény számít a csapatversenyben. Csapatok közti 

holtverseny esetén az egyéni futó helyezések döntenek! 

 

 



 

 

Időmérés: Az időmérés kézi időméréssel történik.  

Nevezés: 

A megadott e-mail címre elküldött Ecxel táblázatban az alábbi adatokkal lehetséges: 

Név, egyesület, születési idő, versenyző neme, korosztály, licenc szám /igazolt 

versenyző esetén/. 

E-mail cím: triathlon.tiszaujvaros@gmail.com 
 

Nevezési határidő: 2020. szeptember 23. szerda 24.00-ig.  
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség. 

A nevezés díjtalan! 

 Díjazás: 

Egyéni: Újonc 1, Újonc 2, Gyermek és Serdülő korcsoportokban nemenként, 

évfolyamonként az 1-3. helyezett érem- a 4-6. helyezett oklevél díjazásban részesül. 

Csapat: Újonc 1, Újonc 2, Gyermek és Serdülő 1-3. helyezett nemenként érem 

díjazásban részesül. 

 

Egyéb információ: 

A kísérők az uszodatérben nem tartózkodhatnak, a versenyt az uszoda mögötti napozó 

teraszról kísérhetik figyelemmel. 

A futáson a futópálya lelátóján tartózkodhatnak a kellő távolság megtartásával. 

Az úszás 25 m-es, feszített víztükrű medencében rendezzük (úszósapka használata kötelező).  

A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A verseny területén, ill. annak környékén 

hagyott értéktárgyakért a verseny szervezői felelősséget nem vállalnak.  

A verseny rendezőire, indulóira, nézőire a Magyar Triatlon Szövetség  hatályos 

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak. 

 

Rajtszámok átvétele: 2020. szeptember 26. 8:00-9:00-ig a Triatlon Klubházban.  

 Eredményes versenyzést kívánunk!  

 

Tiszaújvárosi Triatlon Klub csapata 
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Versenyzői nyilatkozat 2020 évi Észak-Keleti Regionális döntőhöz 

  
Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy gyermekemen az alábbi tünetek nem 

észlelhetők: 

  

gyermek neve: .…………………………… ………………… 

születési ideje: …………… ……………………………........ 

anyja neve: ……………………………………….................. 

lakcíme:…………………………………………………….. 

  

□ nem észlelhető láz, ízületi fájdalom, hidegrázás, izomfájdalom 

□ nem észlelhető ízérzékelés romlása 

□ nem észlelhető torokfájás, köhögés, felületes légzés, légszomj 

□ nem észlelhető hányás, 

□ nem észlelhető hasmenés, 

□ nem észlelhető bőrkiütés, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, 

□ nem észlelhető sárgaság, 

□ nem észlelhető váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás, 

□ nem észlelhető fáradság, rossz közérzet 

  

Került-e szoros kapcsolatba a gyermek az elmúlt 14 napban megerősítetten vagy 

valószínűsítetten új koronavírus fertőzött személlyel? 

  

□ Egy háztartásban él új koronavírus fertőzött beteggel 

□ Személyes kapcsolatba került új koronavírus fertőzött beteggel 

□ Zárt légtérben tartózkodott új koronavírus fertőzött beteggel 

  

Nyilatkozom továbbá, hogy fent nevezett gyermekem tetű- és rühmentes. 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: …………………………………………...... 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme: ** ……………………………………… 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: …………………………………..... 

  

Jelen nyilatkozatot, a fent nevezett gyermekem a Tiszaújvárosi Triatlon Klub által 2020. 

szeptember 26-án szervezett Észak-Keleti Aquatlon regionális döntőjére adtam ki. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti válaszaim a valóságnak 

megfelelnek. 

  

Tiszaújváros, 2020. 09. …….* 

……………………………………………………………………………… nyilatkozatot 

kiállító törvényes képviselő aláírása 

  

* Jelen nyilatkozatot a rendezvényt megelőző négy napon belül kell kiállítani, és legkésőbb a 

rendezvény megkezdésekor a rendező részére át kell adni. 

** Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a gyermeknél megadott címmel. 

 


