XXXV.

FESZTIVÁL FADD-DOMBORI

2019. augusztus 4.
Amatőrök triatlonra!
Külön értékelésre kerülnek a sprint
versenyszámban a nem verseny
kerékpárral indulók!
-NYÍLT SPRINT TÁVÚ VERSENY:
ORVOS OB -QUATLONPÁR(OK) TRIATLONRA
ÉN-TE-Ő VÁLTÓVERSENY
- MINI TRIATLIN
- SZUPER MINI TRIATLON
Versenyközpont: kajak-kenu pálya céltorony
GPS:46.438352. 18.869826.
Parkolás: A versenyközpont környezetében kijelölt
helyeken.
A versenyt rendezi: Atomfutás Egyesület
Versenyigazgató: Czencz Péter
A verseny támogatói:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt,,
Fadd Nagyközség ,
Donautica Étterem és Hotel
Dúzsi Tamás borász

2019. augusztus 4. vasárnap
Nyílt Sprint Triatlon, Orvos Ob, Pár(ok)
triatlonra,Quatlon, Én-Te-Ő váltó verseny
Táv: úszás 750 m, kerékpár 20 km, futás 5 km
bedepózás:9.30-től 10.55-ig, kidepózás 13.30-tól
Előnevezés: július 2-ig 7000 Ft ,július 22-ig 8000 Ft
helyszíni: 9000 Ft. A pár(ok) triatlonra és a quatlon

személyenkénti nevezési díj megegyezik az egyéni
versenyzőkével, az én-te-ő váltónál az előnevezési
díj:8000Ft illetve 9000Ft a helyszíni 10000Ft/csapat.
Összes Férfi, Én-te-Ő férfi-vegyes
rajt: 11.10
Összes Nő- Pár(ok) triatlonra, Én-Te-Ő nők. rajt: 11.15
Díjazás: korosztályonként és nemenként 5 éves bontásban
külön értékelve a kos vagy egyenes kormány kerékpárral
indulók. A váltók versenyében a csapat össz életkora szerint
I-III. helyezetteket 1-50 , 51-100, 101-150 és 151 feletti
kategóriákban. Külön értékeljük a családi váltókat,
fogyatékkal élőket! A quatlonban indulók a kerékpár táv
teljesítése után befejezik a versenyt! Náluk női és férfi
bontásban 39 év alatti, 40-59 és 60 év feletti díjazás lesz.
Valamennyi győztes Dúzsi bort kap!
Eredményhirdetése: 14.30-tól
Nyílt Mini triatlon és szuper mini triatlon
bedepózás: 14.10-14.40, kidepózás: 16.10-től
Nyílt mini. Táv: úszás 300m, kerékpár 10 km, futás 2.5 km,
13 évesnél idősebbek indulhatnak
Rajt: 14.45
Nyílt Szuper mini. Táv : úszás 200m, kerékpár 4km, futás 1km
Rajt: 15.30
Nevezési díjak. július 2-ig 4000 Ft , július 22-ig 5000 Ft, a helyszínen
6000 Ft.
Chipes időeredmények, de díjazás nem lesz

Nevezés: www.sportolna.atomfutas.hu honlapon. Az
előnevezés dátumának az utalás időpontját tekintjük.
Valamennyi előnevező a verseny emblémájával ellátott
pólót kapja!
A versenyen indulásnak nem feltétele a versenyengedély.
Az óvás legkésőbb az adott futam utolsó célba
érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj 10.000
Ft
Mindenki a saját felelősségére indul a versenyen!
Fejvédő viselése a kerékpározás alatt kötelező!
A pár(ok) versenyében egy női és egy férfi versenyzőnek
végig együtt kell teljesíteni a távokat.
A kos (verseny) és az egyenes( nem verseny) kerékpárral
indulók a sprint távon külön értékelésre kerülnek.
Minden futam részteles versenykiírása és pályarajza
megtalálható a honlapok: www.sportolna.com és
www.atomfutas.hu
A szervezőbizottság
Gesztenyés utca 2..

levelezési

címe:

Infó: facebook: sportolna illetve atomfutás

7030.

Paks

czenczpeter@gmail.com illetve atomfutas@atomfutas.hu

