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Keszthely Triathlon 2019 
Középtávú országos bajnokság 

 
V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
1) Helyszín: 
 

Versenyközpont címe: Keszthely, városi strand 

GPS koordináta: (46.7590473, 17.2525892) 

Verseny időpontja: 2019.06.15. 05:30-15:40 

  
2) Rendező: 

 

Név: Ilovebalaton.hu kft 

E-mail: gabor@ilovebalaton.hu telefon: +36 30 626 0320 

Honlap: https://keszthelytriathlon.hu/ 

Versenyigazgató: Kristóf Róbert 

elérhetőségei telefon: +3620 599 8888 e-mail: kr@ilovebalaton.hu 

Szervezőbizottság elnöke: Viczián Gábor 

elérhetőségei telefon: +3630 6260320 e-mail: gabor@ilovebalaton.hu 

 
3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő: 
 

Vezető Versenybíró: Csizmadia Gyula 

elérhetőségei telefon:  e-mail: csgyula59@gmail.com 

Technikai Felügyelő: Tóth Adrienn 

elérhetőségei telefon:  e-mail: tadrienn4@gmail.com 

 
4) Nevezési díjak: 
 

Belépő díja (ha van):  

 

Korcsoport 
Előnevezés [Ft] 

-ig -ig -ig 

Minden 42.500.- 47.500.-  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
    

5) Nevezési információk: 
 

Nevezési oldal: https://keszthelytriathlon.hu/competitors/sign_in 

Számlaszám: 10700505-68348634-51100005 

 
Leírás: 

A nevezési oldalon kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges 

 

Helyszíni nevezés záró időpontja:  Helyszíni nevezés nincs! 

 
A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása. 
Érdeklődni: +36 70 399 9771, triatlon@triatlon.hu  
 
6) Versenyiroda (rajtcsomag felvétele): 

 

helye: Bp,balzac utca 21 575shop / 
versenyközpont 

nyitva tartása: 06.11-12 12:00-18:00 (Bp,balzac utca 21 575shop) 
06.13 12:00-16:00  (Bp,balzac utca 21 575shop) 
06.14 14:00-20:00 (Versenyközpont) 
06.15 6:00-6:30 (Versenyközpont) 
 

 
7) Technikai információk: 

 

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): Versenyközpont, 06.14 18:15 
Keszthely Városi Strand, 06.15 07:50 

Úszópálya várható vízhőmérséklete: 18-22 fok 

Futópálya minősége, útburkolata, 
biztosítottsága: 

Aszfalt, térkő, murva, teljes útlezárással a 
forgalomtól elzártan 

Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: 

Jó minőségű aszfalt, félpályás és teljes útzárral a 

forgalomtól elzártan  

Időmérés jellege, időmérést végzi (chip esetén a 
cég neve): 

Chipes időmérés, agni timing 

Bolyozás: Nincs 

Teljesítési szintidők: 1ó10p a kerékpár megkezdéséhez, 5ó10p a 
futás megkezdéséhez, 7ó30p a verseny 
teljesítéséhez 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások 
száma, depótól mért távolsága: 

Kerékpáron 2x, futásnál 8x, 470m 

Érintett járatok menetrendje: A verseny alatt teljes vágányzár van 

Az indulók létszámának korlátozása: 700fő 

 
8) Díjazás és annak módja (pénzdíjazás esetén a pénzdíj mértéke): 
 

Ffi abszolút 1.hely: 300.000-; 2.hely: 200.000.-; 3.hely: 150.000.-; 4.hely: 100.000.-; 5.hely: 75.000.-
; 6.hely: 50.000.- 
Női abszolút 1.hely: 300.000.-; 2.hely: 200.000.-; 3.hely: 150.000.- 



 
Minden korosztály első 3 helyezettjét díjazzuk éremmel és ajándékcsomaggal, valamint a magyar 
OB kategóriák első 3 helyezettjét is.  
Korosztályok: Az MTSZ Versenyszabályzata alapján. 
 

 
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek): 
 

A versenyközpont és környékén a parkolás ingyenes a verseny hétvégéjén 

  
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések: 
 

A depó és az úszópálya között található öltözőknél, a rajtszámával ellátott fogasra kell 

felakasztani a „BIKE” felirattal ellátott váltózsákban (a rajtcsomag tartalmazza) a 

kerékpáros felszerelését (sisak, rajtszám, stb.). Az úszás és kerékpározás közötti 

öltözés után ebbe a zsákba kerül minden, amit a versenyző levesz úszás után. A 

versenyző akkor mehet tovább, ha a váltózsákját összehúzva a gyűjtőbe dobta. 

A depó kijáratánál található öltözőknél, a rajtszámával ellátott fogasra kell 

felakasztania a „RUN” felirattal ellátott váltózsákban (a rajtcsomag tartalmazza) a 

futófelszerelést. A kerékpározás és a futás közötti öltözés után ebbe a zsákba kerül 

minden, amit a versenyző levesz kerékpározás után. A versenyző akkor mehet tovább, 

ha a váltózsákját összehúzva a gyűjtőbe dobta. 

A váltózsákok kidepózáskor ugyanott vehetőek át, ahova a bedepózáskor 

elhelyezésre kerültek. 
 
 
 
11) Szállás információk: 
 

 

  
12) Egyéb kiegészítő információk: 
 

 

 
 

 



 
 
13) Időrend (+ az eredményhirdetés(ek) tervezett időpontja(i)): 

 

Futambeosztások 

Futam RAJT Depó Be Depó Ki 
Úszás 

táv (km) / 
kör 

Kerékpár  
táv (km) / kör / szint 

(m) 

Futás   

táv (km) / kör / szint 
(m) 

Lic.* 

Középtáv ob 8:00 5:30-7:15 14:45-15:45 1,9 1 90 2 972,1 21,230 4 138 UP,A,E 

Eredményhirdetés: 16:00 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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


