Technikai tudnivalók a XXX. SporTolna Triatlon Fesztivál indulóinak
A már nevezettek rajtszámainak átvétele augusztus 1-én 17:00-től - 19:30-ig illetve
az helyszíni nevezőkkel együtt 2-án és 3-án az adott futam rajtja előtt maximum 1
órával lehetséges a versenyirodában ami a Fadd-Dombori kajakpálya céltornya
mellett felállított sátorban kerül kialakításra! Figyelembe kell venni a be depózási
időket is!
Csak annak tudjuk elfogadni az előnevezését aki azt július 24-ig a nevezési díjjal
együtt megküldi a kiírt címre! Az előnevezési határidőt követően csak a helyszínen
lehet nevezni.
Gépjárművel az üdülőtelepre augusztus 2-án reggel 9:25-ig lehet behajtani.
Azoknak akik a délelőtti versenyeket követően haza akarnak utazni javasoljuk, hogy
gépjárművüket a főúttól jobbra a 3-as km táblától kb 700 m-re kialakított füves
parkolóban helyezzék azt el. Délelőtti útlezárást követően 12:40 és 15:00 között
lehet Fadd Domboriból elmenni, illetve oda visszajönni. Várhatóan 17:40-től lehet
ismét elhagyni az üdülőtelepet. 3-án vasárnap reggel 8:00 órakor az üdülőtelep
elejétől egészen a nagy Dunáig lezárásra kerül a fűút, azonban a belső utakon
megközelíthető a nagystrand. Várhatóan 12:15 után szabadul fel a főút 12:40-ig, de
15:00 óráig részleges útlezárás lesz a főúton!
A legkisebbek versenye a szokásos pályán zajlik! Az úszás a nagy strandon
biztonságos vízmélységben kerül lebonyolításra. A vízből kijőve felhúzhatják a
cipőiket a gyerekek és mintegy 100 m-t kell futniuk a kajakpálya céltoronynál
előzetesen elhelyezett kerékpárjukhoz. A kerékpározásnál a főútvonal előtti „Y”
kereszteződésnél kell megfordulni (nem kell felmenni a főútra). A fordulónál és a
visszakanyarodás után figyelni kell, mert szembe is jönnek versenyzőtársak. Az út
jobb oldalán kell vissza - kb 150 m-t a nagydepó bejáratáig. Itt a rendezők segítenek
lerakni a gyerekek kerékpárját, akik a holtág mellett lebetonozott szegélyen futnak
be a célba. Az első gyermek előtt felvezető kerékpáros megy, a rendezők
folyamatosan mutatják az útvonalat.
A további versenyek úszás rajtjai a depótól keletre kb 60 m-re a kisstrandról
történek, vízből rajtolással. Kérünk mindenkit, hogy a vízi bemelegítését a
rajthelytől keleti irányba - nem az úszó versenypályán - végezze és az adott futam
előtt 15 perccel jelenjen meg a parton kialakított csekkolló helyen. Felhívjuk a
versenyzők figyelmét, hogy a kajak-kenu pályán 2 sorban 50 m-ként, keresztben
100 m-ként cölöpök kerültek elhelyezésre, legyünk figyelmesek, hogy ezekbe ne

ütközzünk bele! Sajnos helyenként vízi növényzet is van a vízben. A fordító pontok
nagy sárga bójával kerülnek kijelölésre, figyeljünk a kijövetelnél. Javasolt a verseny
előtt megtekinteni a kijövetelre szolgáló rámpán való közlekedést és jól
megjegyezni a depó helyet és a haladási irányokat. A kerékpárpálya szinte teljesen
sík. A kerékpár és a futópályákat is egy körben kell teljesíteni, kivéve a mix váltó
futást, ahol a 2 km-t két körben. A futópályán ami két kisebb „huplit” leszámítva
teljesen sík a depót követően, majd 1 és 2 km-nél lesz vizes frissítési lehetőség, a
célban dinnye is.
A Retró Triatlonon csak azok indulhatnak akik az 1985-ös első versenyen is rajthoz
álltak, illetve akik külön meghívót kaptak, a 25 éve megalakult Magyar Triatlon
Szövetség elnökségének tagjai, segítői. Többen korhű felszerelésben állnak rajthoz.
A Mix váltó OB az elmúlt évhez hasonlóan kerül lebonyolításra! Az úszásrajt és
váltás a kisstrandnál lesz, a vízből kijövetel az egyéni versenyeknél is használt
kijárónál zajlik. Partot érve ballra kell a versenyzőknek fordulni és mintegy 40 m
futni a depó vonalában keleti irányba, majd jobbra bemenni abba a sorba, ahol a
kerékpárjukat elhelyezték. A csapattagok első embereinek kerékpárjai az első
sorban vannak, a második emberé a második sorban és így tovább. A
kerékpárdepót nyugati oldalon kell elhagyni, ott, ahol a szombati napon befejeztük
a kerékpározást. A főútra felérve jobbra - nyugati irányba kell elindulni, majd a 4
km-es távot teljesítőknek mintegy 100 m múlva meg kell fordulni, vissza a Duna
felé, a 8 km teljesítőknek Fadd-Dombori végén kell ugyanezt megtenni és ott
visszafordulva teljesíteni a kerékpár pálya hátralévő részét. Nagy Duna fordulóversenyközpont útvonalon. Visszatérve a keleti oldalon kell bemenni a depóba és
kerékpárt letenni a helyére. A depót nyugati végén elhagyva jobbra fordulva, a
vízparti beton szegélyen kell elkezdeni a futást, az üdülőtelep alsó útjain kijelölt 1
km-es körpályán. A 2 km-es távot teljesítőknek két körben. Visszatérve a
kisstrandhoz a csapattagok közötti váltás a chipek átadásával történik. A cél a
szombati naphoz hasonlóan a céltorony melletti területen lesz, ezért a csapatok 4.
emberei 150 m-rel többet futnak társaiknál.
Jó felkészülést, eredményes, balesetmentes, a fair play szabályai mentén történő
versenyzést kívánunk!
Külön köszöntjük az eddigi valamennyi SporTolna versenyünkön rajthoz álló Zákányi
Józsefet.
Szervezőbizottság

