VERSENYKIÍRÁS
DECATHLON KÉT-, HÁROM- ÉS NÉGYTUSA MAGYAR KUPA V. FORDULÓ
U10 – U17 korosztály részére
1. Verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása
2. Verseny rendezője:
Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály
3. Verseny helye és ideje: 2018. szeptember 22. szombat
úszás: Csitáry G. Emil uszoda (8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 4.)
uszoda: 33 méter / 8 pálya,
vívás, futás és kombinált: Alba Volán Sporttelep (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út. 14.)
futópálya: 800 méter kör / fű, beton, murva
4. Program:
Tervezett menetrend a kiírás végén
5. Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes versenyzői és sportorvosi engedéllyel rendelkeznek
és egyesületük a megadott határidőig benevezi őket a nevezes.pentathlon.hu
weboldalon.
Nevezési határidő: 2018. szeptember 19. szerda 24.00
Sportorvosi engedélyek bemutatási határideje: 2018. szeptember 19. szerda 18.00
Pótnevezés a helyszínen, érvényes, eredeti sportkönyv bemutatásával lehetséges
6. Díjazás:

7. Nevezés:

8. Egyéb:

Az egyéni és csapat 1 – 3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek illetve az U10
korosztály versenyzői emlékérmet kapnak.
A vívás győztese 25 000.- Ft, a második 20 000.- Ft, a harmadik 15 0000.- Ft
pénzdíjazásban fog részesülni
Nevezni és indulni a következők szerint lehetséges
négytusán (U17): 2004-2002, fiatalabbak csak az utánpótlás kapitány engedélyével
háromtusán (U15 kombinált futással): 2004-2005-ös születésű versenyzők
háromtusán (U14 álló lövészettel): 2005-2006-os születésű versenyzők
minden egyéb korosztályban a “Versenyeztetés általános szabályai 2018” szerint
- víváson a 800 N-os hónaljvédő vagy vívófelső használata kötelező, a karszalag
és térdig érő zokni használatát ellenőrizzük, a névfelirat nem kötelező
- A lövészet kizárólag lézer precíziós táblával kerül lebonyolításra
- A kombinált számon egyesületi felszerelés használata javasolt
- A Szövetség nem biztosít felszerelést az álló lövészethez és a kombinált számhoz
- A rajtszámokat a résztvevő egyesületek hozzák minden korosztályban

Budapest, 2018.09.13.
Kármán Sándor
MÖSZ

Tervezett időrend az egyéni- és csapatversenyen:
Úszás:
melegítés
8:30
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan
folyamatosan

rajt
9:00
9:30
9:50
10:10
10:35
11:00
11:25

sorrend
U17 lány–fiú
U15 lány–fiú
U14 lány–fiú
U10 lány–fiú
U11 lány–fiú
U12 lány–fiú
U13 lány–fiú

Vívás:
melegítés
10:30

rajt
11:00

körvívás
nevezések függvényében külön-külön vagy
egyben

Futás:
korosztály
U14
U10
U11
U12
U13
U17-U15
U14
U17-U15
U17-U15

rajt
12:00
13:00
13:45
14:15
15:00
16:00
16:30
17:00
17:00

lövészet
csoportos (3-3 futam)
csoportos handicap (2-2 futam)
csoportos handicap (2-2 futam)
handicap
handicap
handicap
handicap
handicap

sorrend
lány - fiú
lány - fiú
lány - fiú
lány - fiú
lány - fiú
lány - fiú

Eredményhirdetés:
U11, U12 és U13 korosztálynak: 15:30
U14, U15 és U17 korosztálynak: verseny végén
Megjegyzés: az időpontok tájékoztató jellegűek, a nevezések és a megjelenés
függvényében változhatnak.

