
1/2020. (04.27.) VB határozat 

A Versenyrendezői Bizottság megtárgyalta a Magyar Triatlon Szövetség 2020. évi 

versenynaptárában szereplő, a jelenlegi járványügyi helyzetből adódóan elhalasztásra és 

későbbi időpontban megrendezésre kerülő versenyeire előzetesen befizetett nevezési díjainak a 

verseny elhalasztott megrendezési időpontjában történő beváltását és az alábbi javaslatot teszi: 

A kihirdetett veszélyhelyzetre és a rendezvények tilalmára való tekintettel a Versenyszervező 

Bizottság javasolja, hogy a versenyzők és versenyszervezők az alábbiak szerint kezeljék a vis 

major helyzetből adódó kérdéseket. 

Ha az esemény elhalasztásra kerül 

-a versenyző érvényes nevezését felhasználhatja az elhalasztott új időpontra 2020-ban vagy 

2021-ben 

-ha egyik időpont sem felel meg a versenyzőnek, akkor a vis major helyzetben, a szervező 

költségeivel csökkentett nevezési díjat kell visszafizetnie a versenyző számára. 

 
Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 
 

2/2020. (04.27.) VB határozat 
 

A Versenyrendezői Bizottság megtárgyalta a versenyszervezők Magyar Triatlon Szövetség 

Irodája felé történő azonnal írásos értesítésének elküldését a versenyszervező versenyének 

halasztásáról vagy törléséről való döntést követően. 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

3/2020. (04.27.) VB határozat 

A Versenyrendezői Bizottság megtárgyalta és javaslatot tesz az Elnökség felé, hogy a jelenlegi 

járványügyi helyzetre való tekintettel, annak megszűnése és a versenyszervezés újbóli 

megkezdése esetén, a versenyszervezők segítéseképp, a versenyrendezéshez helyi szervektől 

szükséges engedélyek meggyorsításához a Magyar Triatlon Szövetség, mint országos sportági 

szakszövetség segítséget nyújtson. 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

4/2020. (05.15.) VB határozat 

 
A Szakmai Bizottság 9/2020 (05.13.) sz. határozatát, melyben 

a Szakmai Bizottság javasolja, hogy a jelen helyzet szerint augusztusban induló lerövidített 

versenyszezonban, a kiemelt fontosságú amatőr versenyek/országos bajnokságok a minél 

nagyobb indulói létszámok érdekében az alábbi sorrendben legyenek megrendezve. 

08.16.Tata 

08.22.Keszthely 

08.29.Nagyatád 

09.12.Balatonkenese 



 

Nem támogatja. 

indokok: 

- a kijelölt időpont nem megfelelő minden érintett számára 

- a határozathozatalig rövid az idő arra, hogy a pálya területének tulajdonosaival és a 

közreműködőkkel egyeztetni lehessen 

- azonos napra eső versenyek megoldhatatlan problémát okoznak 

 

Szavazás eredménye: 3 nem, egyhangú 

 

5/2020. (05.28.) VB határozat 

A Versenyrendezői Bizottság javasolja az Elnökség részére a 28/2020. (IV.24.) Elnökségi 

határozatnak a Magyar Triatlon Szövetség 2020. évi versenynaptárában, a 2020. május 31-ig 

szereplő versenyek elhalasztásáról szóló időpontjának 2020. június 26-ra történő módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 


