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ZalaZone Duatlon 2023

V E R S E N Y K I Í R Á S

1) Helyszín:  

Versenyközpont címe: 8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1. 

Verseny időpontja: 2023. április 30. vasárnap

2) Rendező:  

Név: Zalaegerszegi Triatlon Klub
E-mail: jakabfyzoltan@gmail.com +36 30 657 52 12
Honlap: www.zalatriatlon.hu

Versenyigazgató: Jakabfy Zoltán

elérhetőségei telefon: +36 30 657 52 12 e-mail: www.zalatriatlon.hu

Szervezőbizottság 
elnökei:

Kocsis Tamás, Déri Miklós

elérhetőségei telefon: 06 20 9852911 e-mail: zalatriatlon.kocsistamas
@gmail.com

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:  

Vezető Versenybíró: Csizmadia Gyula
elérhetőségei telefon: 06 30 9597846 e-mail: csgyula59@gmail.com
Technikai Felügyelő: Csizmadia Gyula
elérhetőségei telefon: 06 30 9597846 e-mail: csgyula59@gmail.com

4) Nevezési díjak:  
Belépő díja: -

Korcsoport
Előnevezés [Ft]

Helyszíni nevezés
[Ft]       

április 23-ig
Újonc 1-2 2.500 nincs
Gyermek 4.000 nincs
Serdülő 4.000 nincs

Sprint ifjúsági 5.000 nincs
Sprint junior 5.000 nincs

Sprint Felnőtt,
Senior, Veterán

10.000 12.000

Sprint váltó 12.000 14.000

5) Nevezési információk:  

Nevezési oldal: www.sportorigo.com



NEVEZÉS:

A hivatalos nevezési oldal a www.sportorigo.com, a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása elsősorban
simplepay-el történik, banki átutalás is lehetséges, ez esetben kérjük a nevezési oldalon kapott 
kódot megadni. 

(Zalaegerszegi Triatlon Klub, számlaszámunk: 11749008-20149406 )

 Az előnevezés határideje: 2023. április 23. A határidő lejárta után nem tudunk előnevezést 
fogadni! 

Helyszíni nevezésre  ezúttal lehetőséget adunk, azonban ez esetben már nem tudunk befutó 
érmet biztosítani, emiatt, és a kedvezményes díj miatt is érdemes előre nevezni!

A rendező fenntartja a jogot, hogy az egyszerre bedepózó futamok alapján a nevezők létszámát 
400 főben korlátozza, tehát újonc-gyermek-serdülő futamok nevezői összesen, illetve a sprint 
futam valamennyi nevezője nem haladhatja meg a 400 főt.

A regisztráltak a rajtszámokat és az időmérő chipet a versenyközpontban vehetik át 8:00-tól.

Lemondás feltételei:

A befizetett, de mégis lemondott nevezések esetében 20 % kezelési díjat számítunk fel. A lemondás 
végső határideje 2023.04.23. Ezt követően csak átírás lehetséges egyéb Zalatriatlon által 
szervezett rendezvényekre! Befizetett részvételi díj esetén a nevezés átruházható, amiről a 
szervezőket írásban kell értesíteni!

NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA:

Nettó chipes időmérést, befutóérmet, frissítést, zárt és biztosított pályát, orvosi felügyeletet 
mentőautóval, és ingyenesen letölthető fényképeket.

A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása.
Érdeklődni: +36 70 399 9771, sportszervezo@triatlon.hu 
(A licensz kiváltása alól egyedül a váltó tagok kivételek.)

6) Versenyiroda:  

helye: 8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1. 
nyitva tartása: 2023.04.30. 8:00- 14:30

7) Technikai információk:  

Technikai tájékoztató helye és időpontja(i): Rajtvonalnál, minden futam előtt 10 perccel
Úszópálya várható vízhőmérséklete: -



Futópálya minősége, útburkolata, biztosítottsága: Nagyobb részben kiváló minőségű aszfalt
Kerékpárpálya minősége, útburkolata 
biztosítottsága: Kiváló minőségű aszfalt, teljes pályazár

Időmérés jellege, időmérést végzi: Chipes időmérés a korido.hu által
Bolyozás: engedélyezett
Teljesítési szintidők:

Újonc, gyermek távokon a teljes verseny 
teljesítési szintideje 50 perc,

Serdülő: 1:20 perc

Sprint: 2 óra 

Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma, 
depótól mért távolsága: -

Érintett járatok menetrendje: -
Az indulók létszámának korlátozása: 400 fő az egyszerre bedepózók viszonylatában: 

Újonc 1-2; Gyermek–Serdülő-nyílt összesen 400 
fő;  Sprint táv összesen 400 fő)

8) Díjazás és annak módja:  

Korcsoportonként és nemenként éremdíjazás, abszolút helyezettek kupát kapnak.

9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):  

A versenyközpont a 76-as számú útról érkezve érhető el. A versenyközpont területén kb 
200 férőhelyes parkoló található térítésmentesen, ennek feltöltését követően az úttest 
egyik oldalán a parkolás engedélyezett.

10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:  

-

11) Szállás információk:  

Betli Panzió, 8900, Zalaegerszeg Ságodi út 94. www.betlipanzio.hu

Aquatherma Termálfalu és Kemping Zalaegerszeg

https://aquatherma.hu

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium http://varosikoll.hu/kapcsolat/  

Egyéb kiegészítő információk:

Magyar Triatlon Szövetség, valamint a Technikai Felügyelő jóváhagyását kaptuk az alábbi 



változtatásokra, melyeket kérünk figyelembe venni:

 A pálya sajátosságai miatt a kerékpáros futamok távja eltér a szabványtól:  

Gyermek futam esetében 7,3 km, a serdülő futam esetében a 13,6 km a teljesítendő kerékpáros 
táv.

Az újonc 1-2 korosztály együtt rajtol, és ugyanazt a távot teljesíti: 1-4-0,5 km, természetesen a 
díjazás korosztályonként, külön történik.

Váltó csapatban két fő, 14. életévét betöltött versenyző indulhat: egy futó és egy kerékpáros. 

A váltó csapatokat kizárólag vegyes váltó kategóriában, vegyes korosztályban díjazzuk.

UP áttételszabály! A  serdülő  korosztályú  és  ennél  fiatalabb  versenyzőknél  a  kerékpár  az
alkalmazható legnagyobb áttételt biztosító sebességfokozat használata esetén sem tehet meg
680  centiméternél  hosszabb  utat  egy  pedálfordulat  alatt.  Bővebben  az  MTSZ  hatályos
versenyszabályzatában!



13)   Időrend

Futambeosztások

Futam (Licensz típusa)
RAJT Depó Be Depó Ki

Első futás

táv (km) / kör / szint (m)

Kerékpár

táv (km) / kör / szint (m)

Második futás

táv (km) / kör / szint (m)

Újonc 1-2

(UP)
10:00 8:30-9:50 13:00-13:20 1 1 5 4 1 10 0,5 1 2

Gyermek és nyílt

(UP, -)
11:00 8:30-9:50 13:00-13:20 2 2 10 7,3 1 15 1 1 5

Serdülő

(UP)
12:00 8:30-9:50 13:00-13:20 3 2 15 13,6 2 35 1,5 1 8

SPRINT Ifi, Junior (UP) 14:30 13:30-14:20 16:00-16:45 5 2 20 20 3 50 2,5 1 10

SPRINT felnőtt + váltó (A, E, -) 14:40 13:30-14:20 16:00-16:45 5 2 20 20 3 50 2,5 1 10

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


