
 
 
 
 

 

 

SPORT XXI. AQUATLON 2021. BUDAPEST 

REGIONÁLIS DÖNTŐ 

Budapest 

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

A verseny időpontja: 2021. május 15.  Szombat  8:30 óra 

A verseny helyszínei: Hajós Alfréd uszoda és Margitszigeti Atlétikai Centrum 

A verseny típusa: Szakaszos aquatlon  

A verseny résztvevői: 2006-ban és utána született fiúk és lányok.  

Korosztály Távok Tervezett rajtok 

Úszás Futás Úszás Futás 

Újonc 1 (2012 - 100 m 1.000 m 9:00 11:00 - 
Újonc 2 (2010-2011) 200 m 1.500 m 9:15 

Gyermek (2008-2009) 300 m 2.000 m  9:45 

Serdülő (2006-2007) 500 m 3.000 m 10:15 

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

 

Bemelegítés: 08:30 – 9:00 között.  

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: 

Az alábbi e-mail címre Excel táblázatban kérjük megküldeni a 

következő adatokkal: név, születési idő, versenyző neme, korosztály, egyesület, licenc 

szám, és nevezési idő továbbá edző/edzők nevét is. 

E-mail cím: versenyek.3mozgas@gmail.com 
 

Nevezési határidő: 2021. május 12. szerda 24.00-ig.  

Maximális nevezési létszám 100 fő! 
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 

A nevezés: 500.-Ft/fő 

Számlaszám:  
Három Mozgás Vízi- és Szabadidősport Egyesület : 12010635-01678409-00100006 
 

 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: 

Az uszodatérben csak edzők és versenyzők tartózkodhatnak! 

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. 

 

A versenyen csapatonként/egyesületenként 10 versenyző / 1 edző szabály érvényes! 

 

Rajtszámok átvétele: 2021. május 15-én 8:00 - 8:30  a Hajós Alfréd Uszoda előtt.  

 Eredményes versenyzést kívánunk!  

 

3 Mozgás VSE csapata 


