eXtremeMan25.75 Kaposvár
Sprinttávú triatlon verseny és BM Triatlon OB
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
GPS koordináta:
Verseny időpontja:

Kaposvár-Toponár, Deseda-tó, Gátőrház
46.394559, 17.818535
2018. június 23. szombat

2) Rendező:
Név:
E-mail:
Honlap:
Versenyigazgató:
elérhetőségei
Szervezőbizottság elnöke:
elérhetőségei

Péter Attila
petiatti@gmail.com
www.extrememan.hu
telefon:
telefon:

telefon:

-

e-mail:
e-mail:

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:
Vezető Versenybíró:
elérhetőségei
Technikai Felügyelő:
elérhetőségei

Böröczi Antalné
telefon: +36 30 645 2749
Böröczi Antalné
telefon:

e-mail:

boroczine@gmail.com

e-mail:

4) Nevezési díjak:
Belépő díja (ha van):

nincs

Korcsoport
minden

április 15-ig
9000

Előnevezés [Ft]
május 15-ig
11000

június 15-ig
13000

5) Nevezési információk:
Nevezési oldal:
Számlaszám:

www.extrememan.hu
csak bankkártyás fizetés lehetséges

Leírás:
a honlapon lévő részletes útmutatás alapján
Helyszíni nevezés záró időpontja:

Helyszíni nevezés korlátozott számban! A versenyiroda
zárásáig.

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

versenyközpont
szombat 8-10 óra között

7) Technikai információk:
Technikai tájékoztató helye és időpontja(i):
Úszópálya várható vízhőmérséklete:
Futópálya minősége, útburkolata,
biztosítottsága:
Kerékpárpálya minősége, útburkolata
biztosítottsága:
Időmérés jellege, időmérést végzi (chip esetén a
cég neve):
Bolyozás:
Teljesítési szintidők:
Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma,
depótól mért távolsága:
Érintett járatok menetrendje:
Az indulók létszámának korlátozása:

versenyközpont 10:30
18-26 fok
tökéletes, aszfalt, alacsony kerékpárúti forgalom
jó, aszfalt, zárt
EVO-Chip
megengedett
nincs
nincs
nincs
nincs

8) Díjazás és annak módja (pénzdíjazás esetén a pénzdíj mértéke):
abszolút 1-3, éremdíjazás
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
a 61-es főútról Kaposvár-Toponár lehajtón keresztül, saját ingyenes parkoló
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:
nincs

11) Szállás információk:
egyéni kérések alapján
12) Egyéb kiegészítő információk:
kérdések e-mailben a rendező címén

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

Futam

RAJT

Depó Be

egy futam

11:05

8:30

Futambeosztások
Úszás
Depó Ki
táv (km) / kör
14:00
0,75
1

Kerékpár
Futás
táv (km) / kör / szint (m) táv (km) / kör / szint (m)
20
2
120
5
3
50

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

Lic.*
A

