SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON
DIÁKOLIMPIA
(Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye)
X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY
A verseny Fővédnöke:

Pásztor Béla Veresegyház város Polgármestere

Szervezőbizottság tagjai:

Szegedi Attila
Jankov István
Lesták Imre

A verseny rendezői:

A verseny időpontja:

Veresegyház város Önkormányzata,
Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány,
2015. május 31.

A verseny helyszíne:

Veresegyház város létesítményei és közterülete

A verseny célja:

A sport a mozgás, illetve a triatlon sport népszerűsítése
városunkban és régiónkban.

A verseny résztvevői:

Utánpótlás korú Budapest, Pest, Komárom-Esztergom,
Fejér és Nógrád megyei, diákok, sportolók, akik a
versenyzés szabályainak megfelelnek.
Minden induló az iskoláját képviseli a regionális és az
országos döntőkön!
"A" kategóriás versenyző, aki MTSZ licenccel
rendelkezett 2014-15-ben
"B" kategóriás versenyző, aki MTSZ licenccel nem
rendelkezett 2014-15-ben

Nevezés:

Nevezési határidő:

A nyílt futamok és váltó:
„Profi” - Kortól, nemtől és minősítéstől függetlenül bárki
indulhat.
„Kezdő” és az „ÉN,TE,Ő” váltó
Nem
minősített
versenyzők (a lelkes amatőrök), kortól, nemtől
függetlenül, (diákolimpián résztvevők csak váltóban
indulhatnak). Az ÉN,TE,Ő váltóban – „ÉN úszom, TE
kerékpározol, Ő fut”!
„Céges” váltó csapatok: Veresegyház város és a
környékbeli
cégek,
vállalkozások
dolgozóiból
összeállított csapatok.
www.vertri.hu - oldalon - 2015. április 30-tól!
A diákolimpia versenyszámaira csak előzetes nevezést
fogadunk el, a helyszínen csak módosításra van lehetőség.
Utánpótlás és Diákolimpiára:
2015. május 22.
Nyílt futamokra és az ÉN,TE,Ő váltóra előnevezés:
2015. május 24.
Céges csapatok jelentkezését email-en várjuk :
2015. május 15.
Helyszíni nevezés a verseny napján:
„Profi” – 13.30 óráig
„Kezdő” és „ÉN,TE,Ő” váltó – 15.00 óráig

Nevezési díj:

Nyílt futamokra és az „ÉN,TE,Ő” váltóra (csapatonként)
előnevezés esetén: 2000 Ft.
Verseny helyszínén: 3000 Ft.
Céges váltók nevezése a „támogatói” csomag
megvásárlásával lehetséges! Erről az email-es jelentkezés
után írásban tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Előnevezés:

Az előnevezés csak a nevezési díj átutalásával /
befizetésével együtt érvényes!!!
Bank: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
66000011-11079044;
Veresegyházi
Triatlon
SU
Alapítvány

Információ:

trimackokverseny@gmail.com

Érkezés:

Mézesvölgyi Általános Iskola,
Veresegyház, Mogyoródi u.

Regisztráció:

7.00 -tól folyamatos.

Korcsoportok, távok és időrend:
Korcsoportok, versenyszámok

versenytáv

depó be

I.

2006-ban, vagy később
születettek

50 m – 1km – 500 m

8.30 - 8.55

II.

2004-2005-ben születettek

100 m - 2 km –
1000 m

9.30 - 9.45

III.

2002-2003-ban születettek

200 m - 4 km(2 kör)
- 1000 m

10.30 -10.45

IV.

2000-2001-ben születettek

300 m - 8 km(3 kör)
- 2000 m

11.30 - 11.45

V.

1998-1999-ben születettek

300 m - 8 km(3 kör)
- 2000 m

12.50 - 13.15

VI.

1995-1997-ben születettek

Nyílt
„Profi”
Nyílt
„Kezdő”
ÉN-TE-Ő
váltó
Céges
váltó

Korcsoport független

300 m - 8 km(3 kör)
12.50 - 13.15
- 2000 m
500 m - 12 km(4kör)
14.00 - 14.25
- 3000 m(1,5 kör)

rajt
leány: 09.00
fiú Pest m: 09.10
fiú többiek: 09.20
leány Pest m: 09.50
leány többiek: 10.00
fiú Pest m: 10.10
fiú többiek: 10.20
leány: 10.50
fiú Pest m: 11.05
fiú többiek: 11.20
leány: 11.50
fiú Pest m: 12.20
fiú többiek: 12.40
leány: 13.20
fiú : 13.45
leány: 13.20
fiú : 13.45
női: 14.30
ffi: 14.40

Korcsoport független

100 m - 4 km(2 kör)
- 1000 m

15.00-15.55

16.00

Korcsoport független

100 m - 4 km(2 kör)
- 1000 m

16.05-16.20

16.30

KIDEPÓZÁS: A KORCSOPORT UTOLSÓ BEÉRKEZŐ VERSENYZŐJE UTÁN.

Eredmény hirdetések várható időpontjai:

13.00 - I. II. III. korcsoportok
17.15 - IV. V. VI. korcsoportok és Nyílt „Profi”, Nyílt ”Kezdő” és ÉN-TE-Ő és
„CÉGES” váltó

Az országos döntőre való továbbjutás:
I. és II. korcsoportban:

Egyéni 6 fő korcsoportonként és nemenként
Csapatban 2 csapat/megye, ha a megyénként több mint 6
csapat indul; 1 csapat/megye, ha 6 vagy kevesebb csapat
indul

III., IV., V, VI. korcsoportban:
Egyéniben 5 fő korcsoportonként és nemenként, ha
megyein több mint 10 fő indul;
4 fő amennyiben az induló létszám 10 fő vagy kevesebb
Csapatban 2 csapat/megye, ha a megyénként több mint 6
csapat indul; 1 csapat/megye, ha 6 vagy kevesebb csapat
indul
Értékelés, díjazás:
Diákolimpia értékelése minden korosztályban, kategóriában és nemenként,
megyénként történik!
Egyéni versenyben:

I. és II. korcsoportban nincs "A" és "B" kategória, együtt
kerül értékelésre, míg a III., IV., V, VI. korcsoportban
"A" és "B" kategória külön kerül értékelésre,
I.-III. helyezést elért egyéni versenyzők érem, a IV –VI.
helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.

Csapatversenyben:

Korcsoportonként és nemenként az I.-III. helyezést elért
csapat oklevelet, tagjai érmet kapnak. Minden
korcsoportban az "A" és "B" kategória együtt kerül
értékelésre. Egy csapat három főből áll, és a
csapateredményt a csapattagok által elért időeredmények
összessége adja.

Nyílt futamokban:

Nemenként az I.-III. helyezést elért egyéni versenyzők
érem, a IV –VI. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek

Nyílt futamokban:
ÉN,TE,Ő váltó:
Céges váltó:

Nincs csapatverseny!
I.-III. helyezést elért váltók érem
I.-III. helyezett csapat érem, kupa

Egyéb tudnivalók:








Úszás – Mézesvölgyi uszoda – vízhőmérséklet 28 °C
A futás ill. a kerékpározás forgalomtól zárt pályán történik.
Kerékpározáskor a fejvédő használata minden indulónak kötelező!
Kerékpáráttétel szabály nincs.
Chip-es időmérés – Dark Timing
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul.
A rendezők a kiírás változtatási jogát fenntartják! Nagy létszámú (40
fő/futam) nevezés esetén a rajtidőpontok módosulhatnak!
 A versenyen minden olyan kérdésben, amit a kiírás nem tartalmaz, a
Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályai érvényesek
A nap folyamán minden hozzánk látogató részt vehet az Ökológiai Művelődés –
Outdoor Mission Kft. - partnerünk által rendezett Ökológiai ismeretterjesztő
programon!
Jó felkészülést, és versenyt!
Kellemes időtöltést kívánunk városunkban!
A szervezők

