
   
 

 

Sport XXI Aquatlon 2022 Pest megyei Regionális döntő 

(SZAKASZOS AQUATLON VERSENY) 

 

Kistarcsa, 2022.03.27  

 

Versenykiírás: 

 

1. A regionális döntő szervezője:  

A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Kistarcsai VSRC 

Szervezőbizottság elnöke: Gább Dávid +36307474095 
 

2. A verseny időpontja: 2022.03.27. 9:00 

 

3. A verseny típusa: 

szakaszos aquatlon verseny 

 

4. A versenyközpont helye:  

2143 Kistarcsa Ifjúság tér 1-3 (Uszoda) Versenyiroda nyitása:8:00 

 

5. Parkolási lehetőség: Környező parkolók 

 

6. Verseny helyszínei:.  

2143 Kistarcsa Ifjúság tér 1-3., Uszoda, Park 

 

7. Verseny kezdete:  
2022.03.27 9:00 

8. Eredmény hirdetés: 13:00-tól, 2143 Kistarcsa Ifjúság tér 1-3 Park 

 

9. Időmérés:. 
Kézi 

10. A verseny résztvevői:. 
Nyílt nevezés. A versenyen szívesen látjuk a bármilyen sportági igazolással rendelkező 

sportolókat, ugyanúgy, mint a sportággal még csak ismerkedő, igazolással nem rendelkező 

résztvevőket. 



   
 

11. Korcsoportok, versenytávok és tervezett rajtidőpontok: 

Korosztály Távok Tervezett rajtok 

 Úszás Futás Úszás Futás 

Újonc 1 (2014-2013) 100 m 1.000 m 9:00-tól 
9:15-tól 
9:45-tól 

10:20-tól 

11:40 
12:00 
12:20 
12:50 

Újonc 2 (2012-2011) 200 m 1.500 m 

Gyermek (2010-2009) 300 m 2.000 m 

Serdülő (2008-2007) 500 m 3.000 m 

Magas számú nevezés esetén a futórajtok az úszás időeredmények alapján, 
több futamban kerülnek lebonyolításra. 

 

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:  

Nevezési díj nincs 

sportathlon.nevezes@gmail.com email címre a mellékelt nevezési lapon. 
Nevezési határidő: 2022.03.23. 12 óra. 

 

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 medencetérben csak a versenyzők és csapatonként 2 edző tartózkodhat. 

Úszás: A medence 25 m-es, rajt vízből történik sípszóra. Egy pályán egyidejűleg 2 fő 

úszik (egymás mellett). A futambeosztások a nevezési idő alapján készülnek. Az előzetesen 

meghirdetett futambeosztás alapján a futamok szerint mindenkinek be kell checkolni a 

rajtterületen. Az előzetes beosztás módosítására nincs lehetőség, a versenyző csak az 

előzetesen megállapított futamban és pályán úszhat! A checkolás elmulasztása, illetve a nem 

megfelelő időpontban, vagy pályán való úszás a versenyből való kizárást vonja maga után.  

Futás: A futás futambeosztások a korosztályoknak és nemeknek megfelelően 

történik. A rajtszámokat elől kell viselni, olvasható állapotban. A futás teljes időtartama alatt 

viselni kell. A futás megkezdése előtt a rajterületen checkolni szükséges. A versenyző csak a 

saját futamában teljesítheti a versenytávot. 

 

mailto:sportathlon.nevezes@gmail.com


   
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: 8:00-tól a versenyközpontban 

Technikai értekezlet: 8:30-kor a versenyközpontban 

 

A verseny támogatói: Magyar Triatlon Szövetség 

                                       Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kistarcsa Város Önkormányzata 


