
   
 

 

Sport XXI Aquatlon 2021 Dél-Kelet Regionális döntő 

(SZAKASZOS AQUATLON VERSENY) 

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 

2021.május 16. , Martfű  

 

Versenykiírás: 

 

 

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

Úszó és Triatlon Klub. 

Szervezőbizottság elnöke: Balogh József     
 

2. A verseny időpontja: 2021. május.16. 10:00 óra.       

 

3. A verseny típusa: szakaszos aquatlon verseny. 

 
 

4. A versenyközpont helye: Martfűi Termál SPA  

                                              Versenyiroda nyitása: 8:30 óra. 

 

5. Parkolási lehetőség: Martfűi Termál SPA parkolója. 

 

6. Verseny helyszínei: Martfűi Termál SPA uszoda, Martfű Városi Sportlétesítmény.                                                                   

7. Verseny kezdete: 2021.május 16.-án 10:00 óra.  
 

8. Eredményhirdetés: ideje, helye.  
 

 

9. Időmérés: Az időmérés kézi időméréssel történik. 
 

10. A verseny résztvevői: A Dél-Kelet-Magyarországi régió, az MTSZ versenyengedéllyel 

rendelkező sportolói. 

 



   
 

11. Korcsoportok, versenytávok és tervezett rajtidőpontok: 

Korosztály Távok Tervezett rajtok 

 Úszás Futás Úszás Futás 

Újonc 1 (2012 -2013) 100 m 1.000 m   

Újonc 2 (2010-2011) 200 m 1.500 m 

Gyermek (2008-2009) 300 m 2.000 m 

Serdülő (2006-2007) 500 m 3.000 m 

Nyílt futam (2005-….) 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.  

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:   

Az alábbi e-mail címre Excel táblázatban kérjük megküldeni a következő adatokkal: 

név, születési idő, versenyző neme, korosztály, egyesület, licenc szám, továbbá 

edző/edzők nevét is. A nevezés a nevezési díj egyidejű átutalásával érvényes. 

Közleményben kérjük feltüntetni az egyesület nevét. 

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

E-mail cím: ksaligajudit@gmail.com 

Nevezési díj: 500 Ft/fő 

Bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. 69300224-10006777  (Martfűi Úszó és Triatlon 

Klub). 

Nevezési határidő: 2021. május 12. szerda 24:00 óra. 

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség. 

 

14. Díjazás:  

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

évfolyamonként az 1-6. helyezett érem díjazásban részesül. 

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

díjazásban részesül (a négy legjobb helyezést elérő csapattag). 

 

 



   
 

 

15. Egyéb információk: 

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

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak. 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

A kísérők védettségi igazolvány, személyazonosító okmány felmutatásával 

léphetnek be az uszoda területére, látogatójegy megvásárlásával. 

A Versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a 

Szervezőbizottság felelősséget nem vállal. 

Az úszás 33m-es, feszített víztükrű medencében rendezzük (úszósapka használata 

kötelező).  

A medencetérbe kizárólag papuccsal engedélyezett a belépés.  

A futás alkalmával a kísérők a sportpálya lelátóján tartózkodhatnak a kellő távolság 

megtartásával. 

Frissítés a futópálya célterületén megoldott a szervezők részéről. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, a járványügyi helyzet miatt fennálló aktuális 

kötelezettségek betartására! 

 

 

A verseny támogatói: Magyar Triatlon Szövetség 

                                       Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

 

Információ  
Tel.: +3670/639 8904 

Mail: trimartfu@gmail.com 
 

 

Indulók nyilatkozata: 

 

A verseny szabályzatát ismerem és magamra nézve kötelezőnek tekintem, a nevezési 

lap aláírásával elfogadom. Nincs eltitkolt betegségem, amely a versenyen való 

részvételemet akadályozza. . A nevezési lap kitöltésével a versenyző elismeri, hogy 

fizikailag jó állapotban van, a versenyre edzésekkel felkészült, a fenti okokra 

visszavezethető bármilyen károsodásért, ill. balesetért, anyagi kárért a rendező 

felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető. 

 

 


