
                        
      

 

I.Veresegyházi Város-Duatlon utánpótlás ranglista és kiemelt amatőr 

kupa 

 

 
A verseny Fővédnöke:   Pásztor Béla, Veresegyház város Polgármestere 

 

Szervezőbizottság elnöke:        Szegedi Attila 

Szervezőbizottság tagjai:  Jankov István 

Lesták Imre 

 

 

Verseny technikai felügyelő:    Nagy Alpár 

Vezető versenybíró:  Földvári Róbert 

 

 

A verseny rendezői:  Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány 

Veresegyház város Önkormányzata 

   
A verseny időpontja:  2016. április 03. 

 

 

A verseny helyszíne:  Veresegyház, Fő út. 35.  (Polgármesteri Hivatal) 

 

A verseny résztvevői:  Az utánpótlás ranglistán: az MTSZ érvényes 

versenyengedélyével rendelkező utánpótlás versenyzők 

indulhatnak,  

az amatőr kupán: amatőr kupa pontokat csak az kaphat, aki 

érvényes, éves MTSZ amatőr regisztrációval rendelkezik 

Illetve a nyílt futamon valamint az ÉN-TE-Ő váltóban 

versenyengedéllyel nem rendelkező amatőrök. 

Az ÉN-TE-Ő váltóba három fős csapatok nevezését várjuk: 

„ÉN futok, TE kerékpározol, Ő fut”!  

A veresegyházi és környékbeli cégek, vállalkozások 

dolgozóiból összeállított csapatok szereplését külön 

értékeljük a váltóversenyen belül. 



 

 

Nevezés:   Előnevezés a www.vertri.hu oldalon  

2016. március 28-ig! 

Helyszíni nevezés a verseny napján, 7.00 órától a 

versenyirodán (Veresegyház, Fő út 35.). A rajtlistákat az 

adott futam rajtját megelőzően 1 órával zárjuk! 

 

 

Nevezési díj:   

Korcsoport Előnevezés Helyszíni nevezés 

Újonc A-B 1 500 Ft 2 500 Ft 

Gyermek 2 500 Ft 3 500 Ft 

Serdülő 2 500 Ft 3 500 Ft 

Ifi - junior 3 500 Ft 6 000 Ft 

Felnőtt 3 500 Ft 6 000 Ft 

Senior 3 500 Ft 6 000 Ft 

Veterán 3 500 Ft 6 000 Ft 

Nyílt futam 

és váltó 3 500 Ft 4 500 Ft 

 

 

 

Előnevezés: Az előnevezés csak a nevezési díj átutalásával / 

befizetésével együtt érvényes!   

Bank: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 

66000011-11099774; Veresegyházi Triatlon SU Alapítvány 

Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

      

Információ:   trimackokverseny@gmail.com;   

Tel.: +36 20 9 227 279 

 

A szervező bizottságának levelezési címe:  
2112 Veresegyház, Mosonyi M. u. 37 

 

  

Versenyiroda nyitás:  2016. április 03. 7.00 óra 

 

 

 

Technikai tájékoztató: egész nap folyamatosan, műsorközlő útján! 
 

 

 

 

 

http://www.vertri.hu/
mailto:trimackokverseny@gmail.com


Korcsoportok, távok és időrend: 
 

 

Korcsoportok, versenyszámok versenytáv depó be depó ki rajt 

I. futam 
Gyermek (2003-

2004) 

2km – 8km – 

1km 

8.30  - 

8.55 

 

10.45 -

11.00 
fiúk: 9.00 

leányok: 9:03 

II. futam  
Serdülő (2001-

2002) 

3km – 12km 

– 1,5km 

8.30  - 

8.55 

 

10.45 -

11.00 
fiúk: 9.45 

leányok: 9:50 

III. futam 

Ifjúsági, Junior, 

Felnőtt, Senior, 

Veterán NŐ 

5km-20km-

2,5km  

11.00 -

11.25 

 

12.55 -

13.10 11.30 

IV. futam 

Újonc A-B (2007 

és később; 2005-

2006) 

1km – 4km – 

0,5km 

13.10  - 

13.35 

14.00 -

14.15 
fiúk: 13.40 

leányok: 13:42 

V. futam 

Ifjúsági, Junior, 

Felnőtt, Senior, 

Veterán FÉRFI 

5km-20km-

2,5km 

14.10  - 

14.25  

15.45 – 

16.00 14.30 

Nyílt futam és 

váltók 

Korcsoport 

független 

3km – 8 km –    

1,5km 

16.00  - 

16.15 

 
16.20 

 

 

 

Eredmény hirdetések várható időpontjai: 

 

 

12.00  -  Gyermek és serülő korcsoport (I. és II. futam) 

 

15.00 – Női és Újonc korcsoportok (III. és IV. futam) 

 

17.15  -  Férfi, nyílt futam és váltók (V. és VI futam) 

 

 

Értékelés, díjazás:  

 

 

Egyéni versenyben: I.-III. helyezést elért egyéni versenyzők érem, a IV –VI. 

helyezettek oklevél díjazásban részesülnek. 

 

Csapatversenyben: Az Újonc A és B valamint Gyermek korcsoportban 

nemenként az I.-III. helyezést elért csapat oklevelet, tagjai 

érmet kapnak. Egy csapat három főből áll, a 

csapateredményt a csapattagok által elért időeredmények 

összessége adja. 

 

Nyílt futamokban:  Nemenként az I.-III. helyezést elért egyéni versenyzők 

érem, a IV –VI. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek 

 



ÉN-TE-Ő váltó:  I.-III. helyezést elért váltók érem 

Céges váltó:   I.-III. helyezett  csapatok kupa 

 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

 A versenyen az MTSZ versenyszabályzata az érvényes. 

 A futás ill. a kerékpározás forgalomtól zárt pályán történik. 

 A futópálya részben a városközpont díszburkolatos szakaszain halad, 

technikás, változatos vonalvezetéssel. 

 A kerékpárpálya végig jó minőségű útburkolaton halad, szintemelkedése 

minimális, visszafordítóktól mentes. 

 Kerékpározáskor a fejvédő használata minden indulónak kötelező! 

 Kerékpáráttétel az MTSZ versenyszabályzata szerint!! 

 Chip-es időmérés – Dark Timing, chip letéti díj: 2.000,- Ft, ami a 

rajtcsomagok átvételekor, a helyszínen fizetendő pontos összegben! 

 A verseny ideje alatt a versenyzőnek a chipet – megfelelően rögzítve – a 

bokáján kell viselnie. A testre adott gumis rajtszámot kerékpározás során 

öltözetének hátsó oldalán, futás során öltözetének első oldalán kell viselnie, 

ügyelve annak jól láthatóságára. A két darab "öntapadós" rajtszám – etikett – 

egyikét a kerékpáros fejvédő külső borítására elölről vízszintesen, a másikat a 

kerékpár vázának felső csövére (annak bal oldalára) kell felragasztani. 

 Teljes rajtcsomagot csak az előnevezőknek áll módunkban adni, a 

helyszínen nevezők csak rajtszámot és chip-et kapnak! 

 Parkolás csak a kijelölt parkolóhelyeken és a versenyútvonal által nem érintett 

közterületeken lehetséges. Kérjük, fordítsatok fokozott figyelmet a szabályos 

parkolásra! 

 A versenyen mindenki a saját felelősségére indul. 

 A rendezők a kiírás változtatási jogát fenntartják! Nagy létszámú nevezés 

esetén a rajtidőpontok módosulhatnak!  

 

Szállás lehetőségek: 

 

Mézesvölgyi Panzió  

2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 3. 

Tel: +36 30 224 41 68 

 

Tavi Panzió 

2112 Veresegyház, Találkozók útja 1. 

Tel: +36 70-946-2992 

http://www.tavipanzio.hu/ 

 

Jó felkészülést, és versenyt! 

Kellemes időtöltést kívánunk városunkban!    

A szervezők 
 


