XI. Életfa Terepfesztivál
Terepduatlon Országos Bajnokság
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
GPS koordináta:
Verseny időpontja:

2084 Pilisszentiván, Sport tér
47.612152, 18.883802
2017. szeptember 3.

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

Triatlon a Természetért Sportegyesület
info@tereptriatlon.hu
telefon:
http://tereptriatlon.hu
Szabó Tamás
telefon: 06707084474
e-mail:
telefon:

06707084474

tamas.szabo@3x2s.hu

e-mail:

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

Molnár Jenő
telefon:
Molnár Jenő
telefon:

e-mail:
e-mail:

4) Nevezési díjak:
Belépő díja:

díjmentesen látogatható az esemény

Korcsoport
Ujonc 1-Ujonc 2
Gyermek-Serdülő
Ifjúsági-Junior
Felnőtt-

Előnevezés [Ft]
08.27-ig
500
1500
3000
3000

Helyszíni nevezés
[Ft]
2000
3000
6000
6000

5) Nevezési információk:
Nevezési oldal:
Számlaszám:

versenyzek.hu
Triatlon a Természetért SE, 10918001-00000005-78380009

Leírás:
A versenyen való indulás feltétele a versenyengedély megléte!!!!!!
A nevezés regisztrációhoz kötött.
Érvényes Versenyregisztrációs szám nélkül a nevezés nem lehetséges.
Ha már korábban regisztráltál az www.versenyzek.hu oldalon, elegendő bejelentkezned.
Ha nem emlékszel a jelszavadra, új jelszót is igényelhetsz.
Kérjük, ne hozz létre újabb fiókot! Használd a portál útmutatóját!
Ahhoz, hogy korábbi eredményeidhez az idei teljesítést hozzáadhassuk, hogy kedvezményeinket
igénybe vehesd, fontos, hogy egyetlen felhasználói fiókot használj, melyhez a korábbi versenyzői
adataid is hozzá vannak kötve. A beérkezett versenyzők adatainak feldolgozása folyamatos.
Augusztus 27 - ig befizetett, elfogadott nevezések egyedi, névre szóló rajtszámot kapnak! Kérjük a
nevezéskor megadni a rajtszámon megjeleníteni kívánt becenevet.
Augusztus 27-e után, minden nevezés, helyszíni nevezésnek számít!
Helyszínen korlátozott számú nevezést tudunk csak elfogadni.
Átnevezés más távra 1000Ft átnevezési díj megfizetése ellenében lehetséges.
A nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj befizetésének / beérkezésének
időpontjára vonatkoznak!
A befizetett nevezés tovább értékesíthető.
Nevezési díjat írásbeli visszamondás esetén az előnevezési időszakban fizetünk vissza, 1000Ft
költség levonása mellett, vagy az felhasználható egy későbbi időpontban megrendezésre
rendezvényen.
A nevezés tartalmazza:
● a biztosított és kijelölt pálya
● frissítő állomáson: gyümölcs, sós-édes keksz, izotóniás ital és víz
● egészségügyi ügyelet, mentő
● chipes időmérés
● az élmény, melyet a verseny nyújt

Helyszíni nevezés záró időpontja:

Futamok előtt 1órával

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

2084 Pilisszentiván, Sport tér
szeptember 3. 8-17

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

Helyszínen. Futam rajtok előtt

Futópálya minősége, útburkolata,
biztosítottsága:
Kerékpárpálya minősége, útburkolata
biztosítottsága:
Időmérés jellege, időmérést végzi:
Bolyozás:
Teljesítési szintidők:

Erdei, földes, döngölt nem burkolt utak. Nem
lezárt, de biztosított.
Erdei, földes, döngölt nem burkolt utak. Nem
lezárt, de biztosított.
chipes, X2S Sport kft
megengedett

Az indulók létszámának korlátozása:

futamonként 100 fő

8) Díjazás és annak módja:
Éremdíjazás
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
Szabadság útról Sport utcán megközelíthető a helyszín. Parkolni a Sport utca, Szabadság utcában
lehetséges. Díjmentes a parkolás. A helyi lakosokra mindenki legyen tekintettel a parkolása során.
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:

11) Szállás információk:

12) Egyéb kiegészítő információk:
A verseny rossz időjárás estén is megrendezésre kerül, távok/pályák azonban változhatnak.
Chip kaució nincs
Szemetelési zónák a rajt-cél zónánál lesznek kijelölve.
A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség jelenleg hatályos versenyszabályzata érvényes.
Az új médiatörvény bevezetése miatt a nevezéssel egyidejűleg minden sportoló, illetve
szülő/gondviselő és a versenyen részt vevők (szülők, kísérők, edzők) nyilatkoznak, hogy a versenyen

készült kép és videó felvételen szerepelhetnek, a verseny szervezői a képeket és a videó felvételt
tárolhatják és a versennyel összefüggő kiadványaikban, anyagaikban felhasználhatják. Ezzel
kapcsolatban a képeken szereplők semmilyen igénnyel nem élnek a verseny szervezői felé.
- Nyilatkozat: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A nevezés nyilatkozatnak
számít, melyben a versenyző (kiskorúak esetén a gondviselő) kijelenti, hogy egészségileg
alkalmas és edzettsége alkalmas a versenyzésre. A versenyen bekövetkezett esetleges baleset,
sérülés és egészségkárosodás esetén a verseny rendezőivel szemben kártérítéssel nem él.
A Triatlon a Természetért SE.(X2S TEAM) tagjai térítésmentesen indulhatnak a versenyen, azonban
ez regisztrációhoz kötött és az előnevezési időszakon belül érkezik a regisztráció.
A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a
Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy az esemény általános
részvételi szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket elfogadja, továbbá a Magyar Triatlon
Szövetség versenyszabályzatának versenyzőkre vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KALANDOT, KIHÍVÁST ÉS KÜZDELMET KEDVELŐ SPORTTÁRSAT!
Szorgos felkészülést, élményekkel tűzdelt, sikeres versenyzést kívánunk.

13) Időrend: OB futamok

Futam

RAJT

Depó Be

Újonc 1
Újonc 2
Gyermek
Serdülő
Ifjúsági
Junior
Felnőtt-

10:10
10:50
11:30
11:30
13:30
13:30
13:30

10:00
10:00
10:00
10:00
13:00
13:00
13:00

Futambeosztások
Futás
Depó Ki
táv (km) / kör
11:00
0,5
1
11:00
1
2
13:00
3,2
1
13:00
3,2
1
15:30
6,4
2
15:30
6,4
2
15:30
6,4
2

Kerékpár
Futás
táv (km) / kör / szint (m) táv (km)/kör/ szint(m)
2
2
20
0,5
1
10
4
4
40
0,5
1
10
7,4
2
150
3,2
1
70
7,4
2
150
3,2
1
70
18,5
5
375
3,2
1
70
18,5
5
375
3,2
1
70
18,5
5
375
3,2
1
70

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

Lic.*
UP
UP
UP
A
A
A
A

