
 

 

IV. Bánki X2S Team Terepfesztivál 2016. 
 

A versenyt 4. éve rendezzük meg. Célunk és küldetésünk Magyarországon a Tereptriatlon és a 

Terepduatlon sportágak népszerűsítése és megismertetése azokkal, akiknek a kaland, a küzdelem és 

a kihívás nem csak szavak, hanem tettek és élmények.  

Összhangban a természettel! „Terepsport, mert mi így szeretjük!” 
 

A verseny fővédnöke: Ivanics András Bánk polgármestere,  

Partner/ Támogató: Bánk SE./ Mentsük meg Bánkot Alapítvány / II. Rákóczi Ferenc 

Horgászegyesület / Ipoly Erdő Zrt. 

Verseny Dátuma: 2016. június 19., vasárnap 

7:00 – 10:30 Helyszíni nevezés, rajtcsomag átvétel 

8:00 – 9:20 Bedepózás a gyermekversenyekre 

9:30  Gyermekversenyek  

9:10 – 10.50 Bedepózás a „X2S” távra 

9:10 – 11.20 Bedepózás a „Lite” távra 

11:00 X2S tereptriatlon rajt 

11:30 Lite tereptriatlon rajt 

14:00 Kidepózás 

15:30  Eredményhirdetés 

Technikai tájékoztató folyamatosan a műsorközlő útján illetve rajtok előtt 15 perccel a rajt helyszínen. 

Nevezési díjak:  

X2S Bánk 2016. terepfesztivál online nevezés az esemény honlapján. Versenyiroda, 

nevezés, regisztráció: Bánk, Tóparti Vendégház, Tóparti sétány http://www.bank-falu.hu/lap03-

2.htm 

A versenyiroda nyitva tart szombaton (18.-án) 16 órától 19 óráig, 7.00 órától vasárnap. 

 02. 21. – 04.29. 04.30. – 05.31. 06.01. – 06.15. 06.16 – 06.19. 

Lite 2500 Ft 3500 Ft 4500 Ft 6500 Ft 

Váltó 4000 Ft 6000 Ft 8000 Ft 10000 Ft 

X2S 3500 Ft 4500 Ft 5500 Ft 7500 Ft 

Váltó 5000 Ft 8000 Ft 10000 Ft 12000 Ft 

14 év alatt ingyenes ingyenes ingyenes 1000 Ft 

http://terepfesztival.hu/nevezes
http://www.bank-falu.hu/lap03-2.htm
http://www.bank-falu.hu/lap03-2.htm


 

 

 

Ezen összegek, a mindenkori határidők szerinti beérkezett utalások esetén 
érvényesek. 

Az X2S TEAM tagjaira, június 16-ig, a legkedvezményesebb nevezési díj érvényes, azaz 
2500 Ft. A 14 év alatti versenyzők esetében az ingyenes indulás feltétele az online 
nevezés!  

 

Június 16-a után minden nevezés, helyszíni nevezésnek számít, 14 év alatt 1000 Ft a 
helyszíni regisztráció díja! A nevezési limit 150 fő ! 

 

A június 10-ig befizetett nevezések egyedi, névre szóló rajtszámot kapnak! Kérjük a 
nevezéskor megadni a rajtszámon megjeleníteni kívánt becenevet. 

 

A nevezési díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni: 

Triatlon a Természetért SE 

Unicredit bank: 10918001-00000005-78380009 

 

Átnevezés más távra:  

2016. május 31-ig térítésmentesen, június 1-től a versenynapon 10:30-ig 1.000,- Ft 
ellenében lehetséges. 

 
Átnevezést, csak az érvényes nevezéssel rendelkező személyétől fogadunk el! 

A nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj 
befizetésének/beérkezésének időpontjára vonatkoznak!  

A befizetett nevezés tovább értékesíthető.  

Nevezési díjat nem fizetünk vissza, de felhasználható a szeptember 4-én 
megrendezésre kerülő X. Életfa Terepfesztiválon, Kamaraerdőn. 

A versenyen a BalatonTime által biztosított chipes időmérést alkalmazunk.  

A chipért kauciót nem kérünk. 

Frissítés a Rajt/Cél vonalon, kerékpárpálya 18. km- én, futópálya 3,5.km –én. 

A nevezési csomag tartalma: 

 a biztosított és kijelölt pálya 

 frissítő állomáson: gyümölcs, sós-édes keksz, izotóniás (Nahrin Iso Tea) ital és víz 

 egészségügyi ügyelet 

 chipes időmérés 

 szponzori ajándékok 

 az élmény, melyet a verseny nyújt 

 Tésztaparti szombat, június 18. este 18.00 Bánk Nádas Camping (Érvényes 
nevezéssel rendelkezőknek 1 adag ingyenes)  



 

 

. 

Depó: 

Bánk strand, füves területen, kb. 40 m hosszú, füves, homokos fövenyen, rajtszámnak megfelelő 

számozott helyekkel.  

 

Úszás:   

Tóban, várható vízhőfok 22-26 C fok, vízmélység 0,5 - 4m között, csónak biztosítás mellett, Rajt a 

strand területén, a vízből. 

 

Kerékpár:   

Bánk, Felsőpetény, Alsópetény, Romhány, Bánk között, erdős, földes utas, néhol murvás, 

viszonylag szélesebb nyomtávon enyhén, illetve közepesen nehéz pálya szakaszon. Aszfalt kb. 3km. 

Dombos, változatos pálya. A Lite távon a kerékpáros pálya megegyezik a hosszútáv első részével, 

aztán rövidített úton érkezik vissza a mezőny.  

A kerékpáros versenyrész közúti része polgárőrség és rendőrség által biztosított. Minden más 

területen táblákkal, szalaggal jelölt pályán halad a verseny biztosítás nélkül. Bizonyos helyeken 

útbaigazítás található segítő, irányító személyzettel. 
 

Futás:  
Ligetes erdei utakon, egy körben. Jelölt, közepesen nehéz pályán, egy körben az összes távon. 

 

Egyéb információk: - 

. - Úszás során a nevezési csomagban található testre kiadott rajtszám viselése tilos, azt a rajt előtt a 

depóban kell elhelyezni, majd az úszást követően a kerékpározás megkezdése előtt kell felvenni. a 

kerékpározás során hátul, a futás során elől kell viselni.  

- A nevezési csomagban található egyik „öntapadós” rajtszámot (etikett) a kerékpáros fejvédő 

elejére (középre), a másikat a kerékpár vázának felső csövére balról jól olvashatóan kell 

felragasztani.  

-  Fej- és fülhallgató használata tilos ! 

-  Szemetelési zónák (a belső fordítóknál) lesznek kijelölve. 

 - A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség jelenleg hatályos versenyszabályzata érvényes. 

 - Az új médiatörvény bevezetése miatt a nevezéssel egyidejűleg minden sportoló, illetve 

szülő/gondviselő és a versenyen részt vevők (szülők, kísérők, edzők) nyilatkoznak, hogy a 

versenyen készült kép és videofelvételen szerepelhetnek, a verseny szervezői a képeket és a 

videofelvételt tárolhatják és a versennyel összefüggő kiadványaikban, anyagaikban felhasználhatják. 

Ezzel kapcsolatban a képeken szereplők semmilyen igénnyel nem élnek a verseny szervezői felé.  

 
- Nyilatkozat: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A nevezés nyilatkozatnak számít, 

melyben a versenyző (kiskorúak esetén a gondviselő) kijelenti, hogy egészségileg alkalmas és 

edzettségileg felkészült a versenyzésre. A versenyen bekövetkezett esetleges baleset, sérülés és 

egészségkárosodás esetén a verseny rendezőivel szemben kártérítéssel nem él. 

Verseny távok: ( térképek és további infók a ITT ! ) 

X2S tereptriatlon:  1,2 km úszás – 28 km / 700m hegyikerékpár – 9 km / 180m terepfutás 

Lite tereptriatlon:          400 m úszás – 10 km hegyikerékpár – 4,5 km terepfutás 

Serdülő tereptriatlon:   400 m úszás – 10 km hegyikerékpár – 2 km terepfutás 

Gyermek tereptriatlon: 400 m úszás – 4 km hegyikerékpár – 1 km terepfutás 

Újonc tereptriatlon:      200 m úszás – 2 km hegyikerékpár – 0,5 km terepfutás 

http://terepfesztival.hu/palya/228-iv-x2s-bank-terepfesztival-palya-informacio


 

 

Korcsoportok:  

 

Díjazás: 
Díjazás: Abszolút és kategóriánkénti 1-3 helyezett, női, ffi, valamint különdíjak. Érvényes 

előnevezéssel rendelkező versenyzők befutóérmet kapnak. A korcsoportok 
eredményhirdetése női/ffi kategóriákban egyszerre történik. Váltót, férfi és női 
kategóriában 1-3. helyezésig díjazunk függetlenül a váltó létszámától és 
összetételétől.  

 
Szabályok: 
 
A verseny nyílt, aki a szabályokat elfogadja, érvényes nevezéssel rendelkezik és 
nyilatkozik egészségügyi alkalmasságáról, részt vehet a versenyen. 
 
A hosszútávon 14. –ik életévét be nem töltött versenyző nem indulhat. 
A Lite távra a gyermek és az idősebb korosztályba eső versenyző is nevezhet, de csak 
egy futamon indulhat. Egyéb esetben a megadott korcsoportok az érvényesek. A serdülő 
korosztály választhat 3 táv közül.  
A verseny távok esetében +- 10% eltérési lehetőséget a szervezőbizottság meghatározott. 
A pontos távok május hónapban kerülnek meghirdetésre. 
 
A verseny bármilyen időjárás estén is megrendezésre kerül, távok/pályák azonban 
változhatnak. 
 
A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy a versenyző társakkal szemben 
sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek. 

Tereptriatlon hosszútáv 
14 – 15     serdülő      (2001-2002) 

16 – 17     ifjúsági      (1999-2000) 

18 – 19     junior        (1997-1998) 

20 – 29     felnőtt 1.   (1987-1996) 

30 – 39     felnőtt 2.   (1977-1986) 

40 – 49     senior 1.    (1967-1976) 

50 – 59     senior 2.    (1957-1966) 

60 -           veterán      (        -1956) 

 Tereptriatlon Újonc – Lite  

     – 7       újonc1                   (2009-        ) 

8   – 9       újonc2                   (2007- 2008) 

10 – 11     újonc3                   (2005-2006) 

12 – 13     gyermek/Lite         (2003-2004) 

14 – 15     serdülő /Lite/X2S  (2001-2002) 

16 – 17     ifjúsági                  (1999-2000) 

18 – 19     junior                     (1997-1998) 

20 – 29     felnőtt 1                 (1987-1996) 

30 – 39     felnőtt 2.                (1977-1986) 

40 – 49     senior 1.                 (1967-1976) 

50 – 59     senior 2.                 (1957-1966) 

60 -           veterán                   (       - 1956) 
 
 



 

 

 

Váltó: 
Verseny távok váltóban is teljesíthetők. A váltó 2 vagy 3 főből áll, ahol a váltó első tagja 
lehet egyéni teljesítő, de ekkor csak az úszó távot vállalhatja! Csak a nőkből álló váltó számít 

a női kategóriába, minden más összetételű váltó a ffi. kategóriában kerül értékelésre! 
 

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám 

átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, 

hogy az X2S SPORT KFT általános részvételi szabályzatát elolvasta, a nevezési 

feltételeket elfogadja, továbbá a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályzatának 

versenyzőkre vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi. 

 

A verseny hétvégéjén, Bánk község, Családi és Sportnapot rendez!  

Színes programokkal várják a kísérőket, gyermekeket. 

 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KALANDOT, KIHÍVÁST ÉS KÜZDELMET 

KEDVELŐ SPORTTÁRSAT! 

 
Szorgos felkészülést, élményekkel tűzdelt, sikeres versenyzést kívánunk. 

 
Kapcsolat: 
 

FŐSZERVEZŐ:                 Triatlon a Természetért SE (TRATSE.)  www.cross-triathlon.com 

LEBONYOLÍTÓ:                X2S SPORT Kft.                           www.x2s.hu 

 

VERSENYIGAZGATÓ:           Szabó Tamás        +36 70 70 84 474  tamas.szabo@3x2s.hu 

 
Szervezési igazgató:                 Bagyinszki Balázs +36 20 557 03 92   info@terepfesztival.hu 

 
Gazdasági/Technikai igazgató:  Szetei Márton        +36 30 949 22 39 info@terepfesztival.hu 
 
Technikai felügyelő és 
Vezető versenybíró:       Pólik Szabolcs            polixabi@gmail.com 

 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 

Budapest, 2016. február 22.     Bagyinszki Balázs 

http://www.cross-triathlon.com/attachments/section/1/X2S_altalanos_reszveteli_szabalyzat.pdf
http://triatlon.hu/upload/file/vsz-2016v5.pdf
http://triatlon.hu/upload/file/vsz-2016v5.pdf
http://www.cross-triathlon.com/
http://terepsport.hu/
mailto:tamas.szabo@3x2s.hu
mailto:info@terepfesztival.hu
mailto:info@terepfesztival.hu
mailto:polixabi@gmail.com

