XXXVIII. SporTolna Triatlon Fesztivál
E.ON UTÁNPÓTLÁS ÉS ID. SÁTHY ISTVÁN SPRINT TRIATLON RANGLISTA,
ORVOS OB, PRÓBÁLD KI A TRIATLONT, PÁR(OK) TRIATLONRA,
ÉN- TE- Ő VÁLTÓ, AQUABIKE, AQUAKID VERSENY
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
Verseny időpontja:

Fadd-Dombori kajak kenu pálya céltorony
GPS koordináta: 46.438352.18.869826
2022. július 30.

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

SporTolna Szabadidősport Egyesület
czenczpeter@gmail.com
www.sportolna.com
Czencz Péter
telefon: +36309228533
e-mail:
czenczpeter@gmail.com
Czencz Péter
telefon: +36309228533

e-mail:
www.sportolna.com
czenczpeter@gmail.com és Facebook oldal

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

telefon:
Rózsa Dóra
telefon: +36209734545

e-mail:
e-mail:
dorarozsa@yahoo.com

4) Nevezési díjak:
Belépő díja:

-

Korcsoport
Aquakid 1.(2013..
Aquakid 2.(20112012)
Próbáld ki a
Triatlont
Újonc 1. (20132014

július 4-ig
-

Előnevezés [Ft]
július 25.
-

2.000

2.000

3.000

2.000

2.000

nincs helyszíni
nevezés

-ig

Helyszíni nevezés
[Ft]
-

Újonc 2.(20112012
Gyermek (20092010)

2.000

2.000

nincs helyszíni
nevezés
nincs helyszíni
nevezés

3.000

3.000

Serdülő (20072008)
Ifi (2005-2006)

3.000

3.000

4.000

4.000

Junior (20032004)
Felnőtt, Szenior,
Veterán, Orvos,
Pár(ok)/fő,
Quatlon
Én- Te- Ő váltó

4.000

4.000

8.000

10.000

nincs helyszíni
nevezés
nincs helyszíni
nevezés
nincs helyszíni
nevezés
15.000

12.000/csapat

15.000/csapat

18.000/csapat

5) Nevezési információk:
Nevezési oldal:
számlaszám

https: //sportorigo.com
SporTolna Szabadidősport Egyesület: 10404601-50526970-50701005

Leírás : Kérjük, hogy a nevezési oldal által felajánlott kártyás fizetést részesítsék előnyben. Utalásnál
közlemény rovatba kérjük feltüntetni, a nevezésnél kapott az RL számot, a nevet ,az egyesület
nevét .Egyesületi utalásnál az egyesület nevét, további online nevezés dátumát. Nevezési díjat nem
áll módunkban visszatéríteni! Az előnevezési díjat, az előnevezés napján 24:00-ig szükséges átutalni,
ennek lejárta után passzív nevezések törlődnek. Számlát csak az átutalást kezdeményező nevére
tudjuk kiállítani. A törvényi előírásokat figyelembe véve. magánszámláról indított utalás esetén, az
egyesület részére nem áll módunkban számlát kiállítani .A délelőtti futamokban egy versenyző csak
egy futamban állhat rajthoz.

Helyszíni nevezés záró időpontja:

Aquakid, Próbáld ki a triatlont 8:00, Sprint táv 14:00

Az Utánpótlás és a Sprint egyéni triatlon versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély
kiváltása. Az Aquakid, Próbáld ki a triatlont, Én- Te- Ő váltóban nem szükséges a versenyengedély.
Érdeklődni: +36 70 399 9771, sportszervezo@triatlon
6) Versenyiroda
helye:
nyitva tartása:

a kajak-kenu pálya céltorony melletti
nagy sátorban
2022. július 29. 17:30- 19:30
2022. július 30. 7:00- 17:30

6) Technikai információk:
Technikai tájékoztató helye és időpontja(i):

A verseny napján folyamatosan a helyi
műsorközlő által illetve az adott futam rajtja

Úszópálya várható vízhőmérséklete:
Futópálya minősége, útburkolata,
biztosítottsága:
Kerékpárpálya minősége, útburkolata
biztosítottsága:

Időmérés jellege, időmérést végzi:

Bolyozás:
Teljesítési szintidők:
Vasúti kereszteződéseken az áthaladások
száma, depótól mért távolsága:
Érintett járatok menetrendje:
Az indulók létszámának korlátozása:

előtt 15 perccel az úszás rajtjánál .A
versenyirodán elhelyezett információs táblán.
22-27C
Teljes útzár, burkolata fű, beton, aszfalt
Teljes útzár.( kivéve megkölönböztető jelzést
használó gépjárművek).A depóból kivezető
illetve az oda visszavezető 150 m útszakasz
keskeny, rossz minőségű, fokozott figyelmet
igényel. A közútra felhajtás 10 m hosszú 5 %-os
emelkedőn történik. A sprint futam 90 %-ban új
aszfalt burkolaton , az utánpótlás verseny jó
minőségű aszfalton zajlik.
Chipes időmérés-EvoChip. Sárga chip, akinek
nincs 1000 Ft kaució ellenében ideiglenes chipet
biztosítunk. A chipet a bokán kell viselni.
Engedélyezett
Nincs , de a sprint futamban a kerékpár pályán
16:30 –tól részleges útzár lesz.
Nincs korlátozás

7) Díjazás és annak módja:
Az Id. Sáthy István sprint triatlon abszolút első női és férfi versenyzője egy-egy 2 fő
részére , 2 éjszakára szóló fél panziós ellátást kap a Donautica Hotel és Étterembe. Az 1-3
helyezett az MTSZ jóvoltából serleg díjazásban részesül.
A Próbáld ki a triatlonban és az Aquakidben indulók célba érkezéskor érmet kapnak. Az Utánpótlás
ranglista 1-3. helyezettjei érmet, a 4-6. helyezettjei oklevelet kapnak. Hozzájuk hasonló díjazásban
részesülnek, az Ifi és a Junior korosztály versenyzői is. A Sprint futamban korosztályonként és
nemenként 1-3 helyezettek 5 éves bontásban a verseny emblémájával és a helyezéssel ellátott
Dúzsi bort kapnak. Az Orvosok részére:- a triatlonban 40 év alatti, 40-49, 50-59, 60-feletti
kategóriában érem,- az AquaBike-ban abszolút értékelésben érem díjazás. Az AquaBike nyílt
versenyben a 40 év alatti és e feletti kategóriában Dúzsi bort, a Pár(ok) egy nő és férfi versenyében
a két fő össz életkora alapján 80 év alatti, és e feletti kategóriában Dúzsi bor a díjazás, Az Én- te- ő
váltó esetében a csapat össz életkora szerint 1-3. helyezetteket külön női- és férfi értékelésben 49
alatti, 50-99, 100-149, és 150 feletti kategóriában díjazzuk.
Azok akik július 4-ig leadják nevezésüket a verseny emblémájával ellátott úszósapkát kapnak.
8) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
Parkolás a fő út mellett jobb oldalt - a versenyközponttól 300 méterre – kijelölt helyen.
9) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:
A Próbáld ki a triatlont, az Aquatlon, és az Én-te-ő váltóban nem kell versenyengedély.

10) Szállás információk:
:
Fadd-Dombori, Fadd, Tolna, Szekszárd szálláskereső oldalai

11) Egyéb kiegészítő információk:
A verseny rendezőire, indulóira, nézőire a Magyar Triatlon Szövetség hatályos Verseny
szabályzatban foglaltak vonatkoznak. A nevezéskor kapott gumis rajtszámot a kerékpározás során
hátul, a futás során elől, jól láthatóan kell viselni. A zászlós öntapadós rajtszámot a kerékpár
nyeregcsővére, az öntapadós etikett rajtszámot a fejvédő külső borítására elől függőlegesen kell
felragasztani. A kerékpár tároló depóban fix számozás lesz 1-612-ig. Minden induló négyjelű
rajtszámának utolsó három számjegye jelöli a depó helyét. Frissítés körönként a futópálya elején
és végén víz, a célban víz, fröccs, zsíros kenyér és hűtött dinnye.
Ha még nem triatlonoztál és nem akarsz hosszabb távot még vállalni, a Próbáld ki a triatlonban
mindenféle megkötöttség nélkül- akár családi, baráti társaságban, a vízben egymást segítve ismegteheted. Az úszás mély vízben a part mentén kerül lebonyolításra. Licensszel rendelkező
sportolók nem indulhatnak!
Az AquaBike indulók a nemüknek megfelelő sprint triatlon futammal indulnak és a kerékpár szám
befejeztével számukra véget és a verseny!
Az ÉN-Te –Ő váltó abban az esetben, ha azonos neműek , a sprint futam hasonló nemű csapatával
rajtól. Ha van a csapatban akár egy külön nemű, akkor a férfi csapatnak számítanak és velük
rajtolnak. Csak azonos neműeknél fordulhat elő, hogy az első úszó tag, egyéniben is teljesítse a
versenyt. Ő két chippel versenyez, egyet át ad kerékpáros társának. A váltóknál a váltás a chip és a
rajtszám átadásával történik.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A versenyzők nevezésükkel hozzájárulnak nevük
közzétételéhez, a rajtlistán, eredménylistán, valamint a róluk készült audiovizuális anyagok
felhasználásához és közzétételéhez.
Az Orvos OB-n valamennyi egészségügyi végzettségű és dolgozó indulhat.
Július 29-n 17:00 órától toronyfutást szervezünk, miden féle megkötöttség nélkül lehet indulni. Az
abszolút 1-3 helyezett nemenként tárgyjutalomban részesül
A versenyközpontban, illetve annak környékén hagyott értéktárgyakért a szervezőbizottság nem
vállal felelősséget. Minden futam részletes versenykiírása és pályarajza megtalálható a verseny
honlapján. A rendezők a változtatás jogát fenntartják. Minden induló, a rajtszáma felmutatásával
téritásmentesen július 30-án és 31-én belépési lehetőséget kap a Szekszárdi Családbarát Strand és
Élményfürdőbe. Óvás a az MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be, óvási díj

10.000 Ft, Öltözési lehetőség a nevezési sátor oldalán kijelölt sátorban, zuhanyozás, a strand
területén lehetséges, Étel és ital fogyasztás, a verseny központ melletti büfékben lehetséges.

Sikeres felkészülést, eredményes és sportszerű versenyzést kívánunk!

12) Időrend:

Futam

RAJT

Depó Be

1Toronyfutás
2.Aquakid 1
3.Aquakid 2
4.Próbáld ki a
triatlont
5.UP 1 F/L
6.UP 2 F/ L
7.Gyermek F/L
8.Serdülő F/L
Eredmény hirdetés
9. Sprint F/Nő
Eredmény hirdetés

07.29. 17:00
8:30
8:40

8.15-8:25
8:15-8:25

Futambeosztások
Úszás
Kerékpár
Depó Ki
táv (km) /
táv (km) / kör /
kör
szint (m)
9:05-9:15
50 m 1
9:05-9:15
100 m 1
-

8:55

8:20-8:50

9:05-9:15

9:25/9:30
10:00/10:05
10:45/10:55
11:45/11:55
13:30-tól
15:00/15:15
17:30-tól

7:45-8:45
7:45-8:45
7:45-8:45
7:45-8:45
13:45-14:55

Futás
Lic.*

táv (km) / kör / szint (m)
céltorony 103 lépcsőjén
300 m
500 m

1
1

sík
sík

-

100 m 1

2

1

sík

500 m

1

sík

12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30

100 m
200 m
300 m
500 m

1
1
1
1

2
4
8
12

1
1
1
2

sík
sík
sík
sík

500 m
1
2
3

1
1
2
3

sík
sík
sík
sík

UP
UP
UP
UP

16:00-17:30

750 m 1

19

1

sík

5

2

sík

UP.A

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

