
   
 

 

Sport XXI Aquatlon 2023 Észak-Nyugati Regionális döntő 

Komárom 

(SZAKASZOS AQUATLON VERSENY) 

2023 03.26.(vasárnap) Komárom 

 

Versenykiírás: 

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

Sportegyesület. 

Szervezőbizottság elnöke: Kis Gyula  

2. A verseny időpontja: 2023. március 26. vasárnap 9:00 

3. A verseny típusa: szakaszos aquatlon verseny 

4. A versenyközpont helye:  

Észak-Komáromi Városi uszoda 8:00-tól majd a Komáromi Jókai Mór Gimnázium 

Tornacsarnoka 13:00-tól, 16:00-ig  

Versenyiroda nyitása: 8:00 Észak Komáromi Városi uszoda 

 

5. Parkolási lehetőség:. Észak-Komáromi Városi uszoda 

körüli utcákban, illetve a Komáromi Jókai Mór Gimnázium előtti parkolóban, környező 

utcákban 

6. Verseny helyszínei:.  

Észak-Komáromi Városi uszoda: Eötvösova 3155/41, 945 05 Komárno, Szlovákia 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

Komáromi Jókai Mór Gimnázium Tornacsarnok: 2900, Komárom Táncsics M. u. 32. 

(öltözés, eredményhirdetés)  

A futás helyszíne a tornacsarnok melletti Czibor Zoltán Városi Sporttelep 400m-es 

salakos pályája.(2900 Komárom Sport u 54.)  

 

 
 

7. Verseny kezdete:  

2023. március 26. vasárnap 9:00 Észak-Komáromi Városi uszoda 

6 sávos uszodában 5 sávon folyamatosan zajlik a verseny, 1 sávot tartunk fent 

bemelegítésre.  

Első futam kezdete: 9:30 (korosztályonként újonctól –serdülőig) Rajtszámfelvétel az 

uszoda előterében.  

 

Futás: 14:00-15:00 között a Czibor Zoltán Sporttelep 400m-es pályáján.  

 

8. A verseny lebonyolításával kapcsolatos információk: A verseny két helyszínen kerül 

lebonyolításra! Az átjutás a helyszínek között egyénileg történik.  

Úszás:  

A rajt vízből történik sípszóra. Egy pályán egyidejűleg 2 fő úszik. 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. 

Alacsony létszám esetén az azonos korcsoport leány és fiú futamai összevonásra 

kerülhetnek. 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. A futáson a 

szögescipő használata nem megengedett! 

9. Eredmény hirdetés: 

Jókai Mór Gimnázium Tornacsarnoka 15:30-tól 

10. Időmérés: 

Az úszáson és futáson kézi időméréssel történik.  

11. A verseny résztvevői: 

Nyílt nevezés. A versenyen való induláshoz nem szükséges érvényes versenyengedély. 

12. Korcsoportok, versenytávok és tervezett rajtidőpontok: 

Korosztály Távok Tervezett rajtok 

 Úszás Futás Úszás Futás 

Újonc 1 (2015-
2014) 

100 m 1.000 m 9:30 órától 
folyamatosan a 

legfiatalabbakkal 
kezdve 

14:00 órától 
az úszással 
megegyező 
sorrendben 

Újonc 2 (2013-
2012) 

200 m 1.500 m 

Gyermek (2011-
2010) 

300 m 2.000 m 

Serdülő (2009-
2008) 

500 m 3.000 m 

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

 

13. 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: egyesületenként a három legjobb időeredmény számít a 

csapatversenyben nemenként a kétéves hivatalos MTSZ bontás szerint. Csapatok közti 

holtverseny esetén az egyéni futó helyezések döntenek! 

 

14. Nevezés:  

online (excel táblázatban) 

 
 kistricoach@gmail.com e mail címre küldve.  

 

Nevezési díj nincs. 

Nevezési határidő: 2023.03.22. 12 óra. Az úszás futamok a megadott úszóidő alapján 

kerülnek kialakításra 
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15. 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. 

16. Egyéb információk: 

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

Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak. 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

A Versenyközpontban ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság 

felelősséget nem vállal. 

Figyelem nyári időszámítás kezdete 2023.március 26!  

Frissítés: önállóan  

Öltöző, WC lehetőség a Tornacsarnokban 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: Észak-Komáromi Városi uszoda 8:00-tól. 

Technikai értekezlet 9: 10 úszás rajtja előtt.  

 

A verseny támogatói: Magyar Triatlon Szövetség 

                                       Emberi Erőforrások Minisztériuma 


