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1. Az országos döntő rendezője: 
A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából a Balatoni Úszóiskola Kft. és a Petőfi SE 

Fonyód. 

Együttműködő felsőoktatási intézmény:   
 

Szervezőbizottság elnöke:  Ányos Viktor 

 

Szervezőbizottság tagjai:  Ányos Szilvia 

  Dvorák Eduárd 

  Hömöstrei Péter 

     

Vezető versenybíró:    Csizmadia Gyula 

Technikai felügyelő:    Csizmadia Gyula  

 

2. Helyszín: 

8630 Balatonboglár, Dózsa György utca 2. (46°46'42.9"N 17°39'20.4"E) 

 Versenyközpont, versenyiroda: Balatonboglár, Vörösmarty tér 

 Versenyiroda nyit: 7:00 

 Rajt: versenyközponttal párhozamosan futó 7-es sz. főúton került kijelölésre 

 Parkolás: a környező utcák parkolóiban 

 Versenypályák itt megtalálhatóak. 

 Versenyközpont megközelítése  
 

3. Távok, rajt időpontok, depó nyitva tartás, nevezési díj: 

 

  

Távok (km) Rajt időpont Depó Nevezési díj (Ft) 

Futás Kerékpár Futás Fiú Leány Nyit Zár Előnevezés 

Helyszíni 

nevezés 

Újonc 1 (2007 - ) 0.8 (1 kör) 4 (2 kör) 0.8 (1 kör) 10:00 10:03 9:00 9:50 2000 3000 

Újonc 2 (2005-
2006) 

0.8 (1 kör) 4 (2 kör) 0.8 (1 kör) 10:00 10:03 9:00 9:50 2000 3000 

Gyermek (2003-
2004)   

2 (2 kör) 8 (3 kör) 1 (1 kör) 11:00 11:03 9:00 10:50 3500 4500 

Serdülő (2001-
2002) 

3 (2 kör) 12 (5 kör) 1,5 (1 kör) 12:00 12:03 10:45 11:50 3500 4500 

Ifi (1999-2000) 5 (2 kör) 20 (4 kör) 2,5 (1 kör) 13:30 13:35 12:45 13:20 4500 9000 

Junior (1997-
1998) 

5 (2 kör) 20 (4 kör) 2,5 (1 kör) 13:30 13:35 12:45 13:20 4500 9000 

MEFOB,felnőtt, 

szenior,veterán 
5 (2 kör) 20 (4 kör) 2,5 (1 kör) 13:30 13:35 12:45 13:20 4500 9000 

 

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság indulói a ranglistaverseny indulóival 

együtt rajtolnak, férfiak 13:30-kor, nők 13:35-kor, azonban külön kerülnek értékelésre. 

Amennyiben a MEFOB-ra nevezett hallgató triatlon sportágban igazolt sportoló, úgy 

eredménye a ranglistaversenyen is beszámításra kerül.  

https://www.dropbox.com/sh/q771oj31md24lqz/AACh4NlWn7sGV-8-kDBLzGaDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/60slywkkbygnn0i/AACsjnNWa5wDKYa4HfqRSmIia?dl=0
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Eredményhirdetés: 16:30-tól 

 

Nevezési díj tartalmazza: 

- rajtzsák 

- 15%-os Intersport vásárlási utalvány (egyszer használható fel) 

 

Rajtzsákot és Intersport utalványt kizárólag az előnevezetteknek áll módunkban adni. 

 

Kidepózás: amint az adott futam utolsó versenyzője is beérkezett a depóba, ki lehet vinni a 

kerékpárokat. 

 

4. Versenyszámok:  

 

 Egyéni verseny: a befutás sorrendjében.  

 Csapatverseny: Újonc, gyermek és serdülő korosztályokban csapatversenyt is hirdetünk 

az egyéni időeredmények alapján, az 1-3. helyezett leány és fiú csapatok kerülnek 

értékelésre. Nevezésnél kérjük feltüntetni a csapattagokat.  

Csapat-összeállítás: minden korcsoport csapata min. 3, maximum 4 főből áll, a három 

legjobb időeredmény számít, mint csapateredmény.  

Csapatok között holtverseny esetén az egyéni helyezések döntenek. 

 

Pontozás: a verseny a Duatlon Amatőr Kupa kiemelt pontozású versenye. 

 

A versenyen minden korosztályra vonatkozóan – utólagosan - ki lesznek osztva a ranglista 

pontok mind a kiemelt pontozású Amatőr Kupán, mind az utánpótlás ranglista versenyen 

indulók részére. A pontok kiosztásánál a Kaszói OB-ig kiváltott versenyengedélyek listája 

lesz mérvadó, tehát aki versenyengedély nélkül indul Balatonbogláron, annak utólagosan jóvá 

lesz írva a ranglistapontja. 

 

MEFOB: 

Férfi és női egyéni, illetve férfi és női csapatverseny (azonos intézményből a legjobb 3 férfi, 

legjobb 2 női versenyző kerül beszámításra).  

 

A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan 

csatlakozik a SportPONT programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi 

adatok kerülnek rögzítésre: Felsőoktatási intézmény, név, diákigazolvány szám, születési 

dátum. A rendező fenti adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek. 

 

Az első helyezett csapatok illetve egyéni versenyzők elnyerik a  „2015/2016. tanév Duatlon 

Egyetemi - Főiskolai Bajnoka" címet. 

 

5. Díjazás:  

 

Egyéni 1-3. helyezett versenyzők érem, csapatversenynél 1-3. helyezettek oklevél, továbbá 

utánpótlás korosztály 1-6. egyéni helyezett versenyzők szintén oklevél díjazásban 

részesülnek. 

Felnőtt korcsoportos (+18) első helyezettek 1-1 üveg bort kapnak.   

 

6. Nevezés: 

 

Nevezni a kitöltött nevezési lap E-mailen történő megküldésével, valamint a nevezési díj 

egyidejű átutalásával lehet. Közleményben kérjük feltüntetni az egyesület nevét, a számlázási 

adatokat e-mailben kérjük jelezni.   
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A versenyen ranglistapontot csak versenyengedéllyel vagy regisztrációval rendelkező 

versenyző szerezhet. Napi regisztráció helyszíni kiváltására nincs lehetőség. 

Nevezésnél a versenyengedély vagy a regisztráció számát kötelező feltüntetni. 

Helyszíni nevezést az adott futam rajtja előtt másfél órával lezárjuk. 

 

E-mail cím: nevezes@bui.hu 

Nevezési lapok letöltése 

 

Nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

 

Bankszámlaszám: K&H Bank 10403930-50526577-70691002 (Balatoni Úszóiskola Kft.) 

 

Nevezési határidő: 2016. március 19. szombat 24:00 

 

7. Időmérés: A verseny chipes időmérését az EvoChip Hungary végzi, kérjük mindenki 

hozza sárga chipjét. 

 
8. Egyéb, fontos tudnivalók: 

 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. 

 A futás szintkülönbséggel tarkított pályákon került kijelölésre, melyből 100 m-es szakasz 

(Hétház utca – minden korcsoportot érintő útszakasz) macskakővel borított, a futópályák többi 

szakaszai aszfaltozottak.  

 A kerékpárpályák útvonala a 7-es sz. főúton került kijelölésre, bolyozás engedélyezett.  

 Mind a futás, mind a kerékpározás forgalomtól elzárt utakon történik. 

 Frissítés a versenyközpont célterületén, valamint a futópályán kijelölt frissítőállomásokon 

lehetséges. 

 Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, legkésőbb az adott futam 

utolsó célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj:10.000 Ft. Óvási Bizottság: 

Csizmadia Gyula + 2 fő versenybíró 

 Depóba csak a versenyzők, versenybírók és versenyszervezők léphetnek be. 

 Figyelem: a versenyhelyszínen zuhanyzási lehetőség és öltöző nincs!  

 A versenyközpontban büfék fognak üzemelni. 

 Rajtszámátvétel: 

2016. március 26. 7:00-tól. 

Helyszín: Balatonboglár, Vörösmarty tér, Versenyiroda 

 Technikai értekezlet: 

Időpont: 2016.március 26. (szombat), 9:00 

Helyszín: Versenyközpont  

Támogatók 

 

mailto:nevezes@bui.hu
https://www.dropbox.com/sh/rmys8nmqi2glqv9/AAASyJuF7ML-xTjkkvkiCT2ia?dl=0
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Információ 

 

Tel.: +3670/674 74 47 

Mail.: balatoniuszoiskola@gmail.com 

 

Szálláslehetőségek: 
 

Szállás neve: Kis Szieszta Étterem és Vendégház 

 

Telefon: +36 - 20 - 593-4071 

Email: info@KisSzieszta.hu 

 

 

Szállás neve: Fűzfa Apartman - Balatonboglár 

 

Telefon: 30/572 7070 

Kontakt személy: Fűzfa Bea 

Email: info@fuzfaapartman.hu  

 

 

Szállás neve: Balaton Hotel - Fonyód 

 

Telefon: 30/ 518- 4700, 85/560 335 

Email: info@hotelbalaton.hu  

 

A rendező a változtatás jogát fenntartja.  

 

Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk! 
 

mailto:info@kisszieszta.hu
mailto:info@fuzfaapartman.hu
mailto:info@hotelbalaton.hu

