EMMI SPORT XXI. AQUATLON
2017.
PEST MEGYEI DÖNTŐ
KISTARCSA
A verseny időpontja: 2017. április 29.
A verseny helyszíne:

Kistarcsa város létesítményei és közterülete
(versenyközpont: Városi Uszoda Kistarcsa, Ifjúság tér 3. és Simándy József Ált. Isk. )
GPS koordináta: 47°32’47” N 19°15’49”

A verseny célja:

Az aquatlon sport népszerűsítése városunkban és régiónkban, illetve az országos
döntőbe történő továbbjutás.

A verseny résztvevői: Utánpótlás korú diákok, sportolók, akik a versenyzés szabályainak megfelelnek.
A nyílt futamban kortól, nemtől és minősítéstől függetlenül bárki indulhat.
A Regionális Döntőn való részvétel feltétele az Országos Döntőn való induláshoz.
A Magyar Triatlon Szövetség által kiállított licensz nem szükséges a régiós döntőn való
induláshoz, de az Országos Döntőn csak érvényes licenccel rendelkező versenyző
indulhat.
A verseny rendezője: Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club
Szervezőbizottság elnöke: Gább Dávid
Nevezés:

A nevezések a www.sportathlon.hu oldalon keresztül történnek.
Csak előzetes nevezést fogadunk el, a helyszínen csak módosításra van lehetőség.

Előnevezési határidő: 2017. április 22. 23:59.

Nevezési díjak:

Az utánpótlás futamok nevezési díja 500 Ft.
A nyílt futamok nevezési díja 1 500 Ft.

Előnevezés:

Az előnevezés csak a nevezési díj átutalásával együtt érvényes!
Bankszámlaszám: Sberbank 14100426-21868849-01000009
Kistarcsai VSRC
Közleményben kérjük feltüntetni az egyesület és/vagy versenyző nevét, születési dátumát.

Információ:

triatlonkistarcsa@gmail.com, +3630-7474095 (Gább Dávid)
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Érkezés:

2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.
Megközelíthetőség: A 3-as főútról.
Kérjük, a térképeken megjelölt parkolási tilalmak figyelembe vételét, illetve a
feltüntetett parkolóhelyek használatát!

Regisztráció:

Reggel 07:00-tól folyamatosan.

Értékelés, díjazás:
Egyéni versenyben:
Korcsoportonként külön-külön nemenként az I.-III. helyezést elérő egyéni versenyzők érem, a IV. –VI.
helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
Csapatversenyben:
Korcsoportonként és nemenként az I.-III. helyezést elérő csapatok oklevél díjazásban részesülnek.
Egy csapat három főből áll, a csapateredményt a csapattagok által elért időeredmények összessége adja.
Nyílt futamokban:
Nemenként az I.-III. helyezést elérő egyéni versenyzők érem, a IV –VI. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek.
A nyílt futamokban nincs csapatverseny!
Eredményhirdetés a sportcsarnokban lesz.
Egyéb tudnivalók:
A versenyiroda 7:00-kor nyit.
Technikai értekezlet 2017. április 29-e 8:00, Simándy József Ált. Isk. sportcsarnokában
Bemelegítés 8:30-tól folyamatosan.
Rajtok 9 órától folyamatosan.
Úszás 25m-es, 5 pályás, feszített víztükrű medencében, egy pályán egyszerre 2 fő úszik.
Az uszoda bal oldali lelátóját kizárólag a versenyzők és a belépőkártyával rendelkező edzők foglalhatják el,
melyet az öltözőkön keresztül közelíthetnek meg. A szülők és kísérők számára fenntartott a jobb oldali lelátó a
medencetér jobb oldali bejárata felől lesz megközelíthető.
Az uszodába cipővel belépni tilos!
A futás forgalomtól elzárt pályán történik, nagyrészt aszfalton, kis szintkülönbség.
Rajtszám a nevezési csomagban található. A rajtszámot az úszás során nem, futáson jól láthatóan elől kell
viselnie a versenyzőnek.
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul.
A rendezők a kiírás változtatási jogát fenntartják!
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Korosztályok, távok:
legkisebbek:

2010-től

50 m úszás

600 m futás

újonc 1:

2008-2009

100 m úszás

800 m futás

újonc 2:

2006-2007

200 m úszás

1 500 m futás

gyermek:

2004-2005

300 m úszás

2 000 m futás

serdülő:

2003-2002

500 m úszás

3 000 m futás

Ifi-junior-felnőtt

2001 és idősebb

500 m úszás

3 000 m futás

Időrend:
Korcsoport

Futás

Úszás

Korcsoport

Úszás

Futás

Legkisebbek

9:30

11:40

Gyermek

9:00

11:30

Újonc 1

9:45

11:55

Serdülő

10:00

12:00

Újonc 2

10:05

12:25

Ifi-Senior (Nyílt
futam)

10:50

12:30

bemelegítés:
11:35-ig

eredményhirdetés:
13:30

Az időrend a nevezések után kis mértékben változhat, a változásokról e-mailen értesítjük a nevezőket.
A versenyen minden olyan kérdésben, amit a kiírás nem tartalmaz, a Magyar Triatlon Szövetség
versenyszabályai érvényesek.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk!
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