My 575 Challenge Velence
Triatlon Rövid távú Amatőr Kupa
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
Verseny időpontja:

Északi Strand Vízi Vár, Velence 2481, Fő u. 144.
2021. május 8. szombat 14 óra

2) Rendező:
Név:
E-mail:
Honlap:
Versenyigazgató:
elérhetőségei
Szervezőbizottság
elnökei:
elérhetőségei

575 TEAM Kft.
triathlon@575.hu
www.my575challenge.hu
Viczián Gábor
telefon: 30/1438710
Rönkös Ágnes
telefon: 30/1160531

e-mail:

gabor@575.hu

e-mail:

agi.r@575.hu

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:
Vezető Versenybíró:
elérhetőségei
Technikai Felügyelő:
elérhetőségei

Molnár Jenő
telefon: 20 / 3239680
Molnár Jenő
telefon:

4) Nevezési díjak:
Belépő díja:

[Ft]

Sávonkénti díjak
1-100 fő
101-200 fő
201-300 fő

17 500 Ft
20 000 Ft
22 500 Ft

5) Nevezési információk:
Nevezési oldal:

www.my575challenge.hu/velence

Leírás:
Időpont: 2021. május 08.
Helyszín: Északi Strand Velence, Velence, Fő u. 144, 2481

e-mail:
e-mail:

jeno_molnar@t-online.hu

Rajt időpontja: 2021. május 08. 14:00
Rajt helyszíne: Északi Strand homokos part
Technikai Tájékoztató: Minden résztvevőnek ki lesz küldve elektronikus úton a verseny előtt 10
nappal, valamint a rajt előtt újra tartunk egy rövidített tájékoztatót a rajt helyszínén.
Kötelező maszk viselés:
A versenyzőnek folyamatosan viselni kell a maszkot a versenyközpontban és minden esetben,
amikor nem a pályán versenyez. A maszkot kizárólag a rajtzónába érkezés előtt vehetik le, vagy ha
azt a depóban szeretnék hagyni, akkor azt megtehetik, és egyenesen a check-in zónához kell
menniük. A verseny ideje alatt a maszkot nem kell viselni, viszont célba érkezés után a lehető
leghamarabb újra fel kell venni.
Versenyközpont:
Nyitás: 10:00
A versenyközpont a velencei Északi Strandon kerül kialakításra. A versenyközpont területére
kizárólag a személyzet és a versenyzők léphetnek be. A versenyközpontban mindenki köteles
maszkot viselni és betartani a 1,5m távolságot. A rajtcsomag átvétel is ezen szabályok betartásával
zajlik.
Rajtcsomag átvétel:
A verseny napján, délelőtt 10:00 – 13:00 a versenyközpontban.
Maszk viselése kötelező!
Minden versenyző kapni fog egy Covid-19-cel kapcsolatos nyilatkozatot a technikai tájékoztatóval
együtt a verseny előtt 10 nappal. Ezt kötelező kinyomtatva, kitöltve magatokkal hozni.
Depó:
A szervezőbizottság csak a depó területén, a depózás szabályainak betartása mellett elhelyezett
tárgyakért vállal felelősséget.
A versenyzők a be- és kidepózás közben is kötelesek viselni a maszkot. A versenyző akkor veheti le
a maszkot, ha a depóból egyenesen a rajthoz megy.
Bedepózás: 12:30 – 13:45
Kidepózás: célba érkezés után folyamatosan
Egyéb információk a verseny honlapján : www.my575challenge.hu/velence

A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása.
Érdeklődni: +36 70 399 9771, triatlon@triatlon.hu

6) Versenyiroda:
helye:
nyitva tartása:

Északi Strand, Velence
Május 8. 10-től 18 óráig

7) Technikai információk:
Technikai tájékoztató helye és időpontja(i):
Úszópálya várható vízhőmérséklete:
Futópálya minősége, útburkolata,
biztosítottsága:
Kerékpárpálya minősége, útburkolata
biztosítottsága:
Időmérés jellege, időmérést végzi:
Bolyozás:
Teljesítési szintidők:

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma,
depótól mért távolsága:
Érintett járatok menetrendje:
Az indulók létszámának korlátozása:

Versenyközpont, 13 óra
14 – 16 °C
térkő, aszfalt, jó minőségű
kifejezetten jó minőségű, egy szakaszon új, zárt
pálya
chipes, Köridő csapata végzi
tilos
Úszás: 50 perc a kerékpározás megkezdésére
Kerékpár: 16:30-ig lehet megkezdeni az utolsó
kört a kerékpáron
Futás: 18:10-ig kell célba érni
0
400 fő

8) Díjazás és annak módja:
A Magyar Triatlon szövetség szabályai szerint minden korosztályban és abszolútban 1-3.
helyezettig hirdetünk az egyéni értékelésben. Az eredményeket a honlapunkon tesszük közzé. A
díjak kiosztása a helyszínen történik és élőben közvetítjük az esemény facebook oldalán.
Minden díjazottat egyesével szólítunk és átveheti a díját. A járványügyi intézkedések miatt nem
marad senki a dobogón, csak a díj átvétele és egy fotó erejéig.

9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
Északi Strand előtti parkoló
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:

11) Szállás információk:
:
Szállás lehetőség: -

12) Egyéb kiegészítő információk:
Orvosi tudnivalók:
Ne kockáztass! Ha nem vagy egészséges, ne indulj el! Lesz verseny legközelebb is.
Ha a verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, keresd fel háziorvosodat, vagy a
helyi orvosi rendelőt / ügyletet!
Megjegyzés: Ha gyógyszer hatása alatt állsz, vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása
mellett indulsz, ezt írd a rajtszámod hátoldalára!
Mentő:
A versenyt az Országos Mentőszolgálat hivatalos partnere, a Ergo-Ambulance Kft. biztosítja a
verseny ideje alatt.
Öltöző:
A versenyközpontban a strand öltözőit használhatják a versenyzők.
Ruhatár:
A versenyközpontban felállított díjtalan ruhatárról gondoskodunk. Felhívjuk a figyelmet, hogy
értékmegőrzést nem vállalunk. A ruhatár nyitvatartása a depó nyitásától a limitidő lejárta plusz
1 óra.
WC:
A versenyzők használhatják a strand mosdóit, illetve a frissítő pontokon elhelyezett 1-1 mobil wc

13) Időrend:

Futam

RAJT

Depó Be

junior,felnőtt,
senior, veterán
férfi - női

14:00

12:30 – 13:45

Futambeosztások
Úszás
Kerékpár
Futás
Depó Ki
táv (km) / kör táv (km) / kör / szint (m) táv (km) / kör / szint (m) Lic.*
U,
16:00-tól
1,5
2
44
4
10
3
0
A, E

*Licenc típusa: UP – utánpótlás versenyengedély; A – amatőr versenyengedély; E – elit versenyengedély;

