
   
 

 

Sport XXI Aquatlon 2020 Pest megyei Regionális döntő 

(SZAKASZOS AQUATLON VERSENY) 

 Pest megye 

 

2020 szeptember 20. vasárnap, Törökbálint 

Versenykiírás: 

 

1. A regionális döntő szervezője: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Tuttobici-

Bottecchia Sportegyesület (2045, Törökbálint, Szabadság tér 22.)  

Szervezőbizottság elnöke: Török Dániel 

Szervezőbizottság tagjai: Török Alfréd 

                                              

                                         
 

2. A verseny időpontja: 2020.09.20 (vasárnap)        

 

3. A verseny típusa: szakaszos aquatlon verseny 

 
 

A versenyközpont helye: Törökbálinti Sportközpont Törökbálint, Óvoda u. 6, 2045 

       Versenyiroda nyitása: 8.00 

 

4. Parkolási lehetőség: Törökbálinti Sportközpont mellett kijelölt parkolóban 

 

5. Verseny helyszínei: Úszás: Törökbálinti Sportközpont 25m-es medencéjében 8 

pályán. Melegítésre a szinkronúszó medence alkalmas. Úszósapka és papucs 

használata kötelező! 

 

 

 

 

 



   
6. COVID19 biztonsági intézkedések:  

a. az uszoda területén maszk viselése kötelező,  

b. az uszoda recepcióján a belépésékor minden látogató számára testhőmérés 

lesz, 37,2 fok feletti testhőmérséklet esetén a belépés nem engedélyezett. 

c. Kézfertőtlenítő használata után léphet csak be a verseny területére.  

d. A Versenyzői nyilatkozat kitöltése (a versenykiírás utolsó oldala) minden 

versenyzőnek kötelező 

                          

7. Verseny kezdete: 9.30 
 

8. Eredmény hirdetés: 13.30 a versenyközpontban 

9. Időmérés: kézi időmérés mindkét versenyszámban 
 

10. A verseny résztvevői: Azon versenyzők, akik érvényes előnevezéssel rendelkeznek, 

melyet pontos paraméterekkel az előnevezési határidőig a versenyszervezők részére 

megküldött 
 

11. Korcsoportok, versenytávok és tervezett rajtidőpontok: 

Korosztály Távok Tervezett rajtok 

 Úszás Futás Úszás Futás 

Újonc 1 (2011 - 100 m 1.000 m 9.30 – 11.00 11.30 – 12.45 

Újonc 2 (2009-2010) 200 m 1.500 m 

Gyermek (2007-2008) 300 m 2.000 m 

Serdülő (2005-2006) 500 m 3.000 m 

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

 

                                                                      

12. Versenyszámok:  

Egyéni verseny: Úszó és futóidők összeadása alapján évenkénti bontásban. 

Csapatverseny: Egyéni időeredmények alapján minden korosztályban az 1-3. 

helyezett lány és fiú csapatok kerülnek értékelésre. Nevezéskor kérjük feltüntetni a 

csapattagokat! 

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! 

 

13. Nevezés: Nevezni 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: daniel.torok@tuttobici.hu 

Nevezési határidő: 2020.09.17. 22:00 

mailto:daniel.torok@tuttobici.hu


   
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! Kérjük, hogy minden klub az időrend előzetes 

meghatározása miatt előnevezzen a fenti határidőig! 

Nevezési feltétel: mélyvízbiztos úszótudás. 

Nevezési létszámlimit: 200 fő. Régión kívüli nevezéseket csak a létszámlimit erejéig 

tudunk fogadni! 

Az országos döntőn történő részvétel előfeltétele a regionális verseny teljesítése. A 

Magyar Triatlon Szövetség által kiadott licenc nem szükséges a regionális döntőn való 

induláshoz, viszont az Országos Döntőn csak érvényes licenccel rendelkező versenyző 

indulhat! 

 

14. 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 oklevél 

díjazásban részesül. 

15. Egyéb információk: 

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

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak. 

A versenyen mindenki saját felelőségére indul. 

A Versenyközpontban ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a 

Szervezőbizottság felelősséget nem vállal. 

Frissítés a futópálya célterületén megoldott a szervezők részéről. 

Öltöző, WC és fürdési lehetőség a Versenyközpontban megoldott a résztvevők 

számára. 

Óvás az MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az 

adott futam utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj: 10.000 Ft. 

Rajtszámfelvétel: 8.15-től a Versenyirodában 

 

A verseny támogatói: Magyar Triatlon Szövetség 

                                       Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

 

Információ: 

Török Dániel 

daniel.torok@tuttobici.hu 

 

 

 

  



   
 

 

Versenyzői nyilatkozat 2020 évi Pest megyei 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 Tuttobici-Bottecchia SE által 2020. 

szeptember 20-án szervezett Pest megyei Aquatlon regionális döntőjére adtam ki. Büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti válaszaim a valóságnak megfelelnek.  

 

Törökbálint, 2020. ……, …….* 

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

kiállító törvényes képviselő aláírása  

 

* Jelen nyilatkozatot a táborozást megelőző négy napon belül kell kiállítani, és azt a táborozás 

szervezője által megállapított határidőig, de legkésőbb a táborozás megkezdésekor részére át 

kell adni.  

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


