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SPORT XXI. 2021  AQUATLON PEST MEGYEI REGIONÁLIS DÖNTŐ 
(SZAKASZOS AQUATLON VERSENY) 

 

SZÁZHALOMBATTA 
2021. május 16. 

Versenykiírás: 

A regionális döntő szervezője: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Százhalombattai VUK SE 

Szervezőbizottság elnöke:  Kelemen Viktor  

Szervezőbizottság tagjai: Dr Zsigmond Réka vezető versenybíró  

 Soós Elek 

 Rupics József 

A verseny időpontja: 2021. május 16. 10 óra 

A versenyközpont helye:  Városi Sportuszoda, Kodály Zoltán sétány 3. 

Versenyiroda nyitása:  8:30 

Parkolási lehetőség: uszoda környékén, illetve a csatolt térkép alapján 

Verseny helyszínei:  Az úszás 25 m-es feszített víztükrű medencében lesz lebonyolítva, kézi 

időméréssel. Két versenyző úszik egy pályán. 

 A futás az uszoda környékén  fordítókkal lesz bonyolítva. A futás 
tömegrajtos. 

 
Korcsoportok, versenytávok: 

 

KORCSOPORTOK 
 VERSENYTÁVOK 
 Úszás Futás 

Újonc 1. 2012 - 2013  100 méter 1 000 méter (1 kör) 

Újonc 2. 2010 - 2011  200 méter 1 500 méter (2 kör) 

Gyermek  2008 - 2009  300 méter 2 000 méter (2 kör) 

Serdülő  2006 - 2007  500 méter 3 000 méter (3 kör) 
     

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

Versenyszámok:  

 Egyéni verseny:  Úszó és futóidők összeadása alapján korcsoportos bontásban. 

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

és fiú csapatok kerülnek értékelésre.  

 Csapatok közti holtverseny esetén az egyéni futó helyezések döntenek! 

Nevezés: 

 A versenyre csak előnevezést fogadunk el, amiket a vuknevezes@gmail.com e-mail címre várunk,  

nevezési díj 500 Ft/fő. A nevezési díjat a helyszínen kell fizetni. 

 Az első 250 egyesületi nevezést tudjuk fogadni, egyéni nevezés nem lehetséges. 
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Díjazás:  

 Egyéni verseny:  nemenként, évfolyamonként az 1-3. helyezett érem- a 4-6. helyezett oklevél 

díjazásban részesül. 

 Csapatverseny:  nemenként, korcsoportonként 1-3. helyezett oklevél díjazásban részesül 

 

 

Egyéb információk: 

 

Az uszodában papucs használata kötelező! 

Csapatonként 10 versenyzőt 1 edző vagy kisérő vezethet (20-2, 30-3) 

A két versenyszám között a versenyzők az uszoda öltözőjében öltözhetnek át.  

A rajtszámokat a versenyzők vállára és kézfejére írjuk alkoholos filccel. 

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. 

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, a járványügyi helyzet miatt fennálló aktuális kötelezettségek 

betartására! 

Az uszodába a kijelölt kísérőkön kívül a járványügyi helyzet miatt nézők nem tartózkodhatnak. 

 

 

  

 

A verseny támogatói: Magyar Triatlon Szövetség 

                                       Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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VERSENY HELYSZÍNE: 

  Parkolási lehetőség 
  

 Versenyközpont 
  

 Futópálya 

 

 


