Sport XXI. Aquatlon Országos Döntő

1. A verseny ideje, és helye:
2013. május 11.
9.00 - 10.00-ig regisztráció (a uszoda előcsarnokában a versenyirodában)
10:00-tól

Bitskey Aladár Városi Uszoda 50 m es medence (úszás)

11:30-tól

Eger-Atlétika pálya (futás)

Cím: Eger Frank Tivadar Sétány 5.
GPS: X 20.38264124625786 Y 47.89913055015987
2. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás-korú versenyzőknek az Újonc A és B, Gyermek és
Serdülő korosztályokban
3. A verseny rendezője:
AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub, Eger

4. Nevezés:
Az országos döntőre 2013. május 1-ig e-mailen kell nevezni.
Előnevezéshez szükséges adatok: név, születés ideje, egyesület, licenc szám,
versenyszám, valamint az, hogy melyik megyei versenyen kvalifikálta magát.
Cím: AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub 3300 Eger, Vörösmarty út 43.
E-mail: agriaktk@gmail.com Az emailen érkezett nevezéseket 2 napon belül
visszaigazoljuk. Ennek hiányában kérjük ismételten elküldeni.

5. Értékelés, díjazás:
Egyéni: korcsoportonként és nemenként az első három helyezett érem és tárgyjutalom, az IV-VI.
helyezett oklevéldíjazásban részesül.
Csapat: az egyesületek három legjobb versenyzőjének eredménye alapján korcsoportonként és
nemenként I-III. helyezett kerül díjazásra. Az időeredmények összesítésével számított eredmény
alapján érem és oklevéldíjazásban részesülnek a dobogós csapatok.
6. Költségek:
Nevezési díj nincs.

7. Korcsoportok és távok:
Korcsoportok:
Újonc B

2004-után születettek

Újonc A

2002-2003-ban születettek

Gyermek

2000-2001-ben születettek

Serdülő

1998-1999-ben születettek

Távok:
Korcsoport
Táv
Újonc B

Futás

Úszás

100 m

Rajt
10.00

Táv

Rajt

1 km

11.30

Újonc A

200 m

10.45

1,5 km

12.30

Gyermek

400 m

11.45

2 km

14.30

Serdülő

800 m

12.45

3 km

16.30

A megadott időpontok tájékoztató jellegűek és elsősorban a korcsoportok várható kezdő rajtidőpontjait
jelentik! A konkrét futambeosztás az előnevezések során készül el, melyet a nevezés lezárta után
megküldésre, kihirdetésre kerül.
EREDMÉNYHÍRDETÉS FOLYAMATOSAN, AZ UTOLSÓ VÁRHATÓAN 17.30-TÓL
8. A verseny lebonyolításával kapcsolatos információk:
A rendezvény egyesületi verseny! Minden egyesület elindíthatja az igazolt versenyzőit (a nevezésben
szerepelnie kell a licenc számnak) és nem igazolt versenyzőit. Az igazolt versenyzői státuszt május
2.-án, a Magyar Triatlon Szövetség adatbázisa alapján ellenőrizzük.
A versenybe benevezett versenyzők részvételét a verseny előtt 4 nappal lehet lemondani. Ha a
versenyen nem vesz részt a benevezett versenyző, és nem mondták le a részvételt, akkor 2000 Ft-ot
köteles befizetni az egyesület. Amennyiben a 05.13.-ig elküldött, beszkennelt körzeti orvosi igazolás
igazolja a betegséget ettől eltekintünk.
Úszás:
Helyszín:
Bitskey Aladár Városi Uszoda 50 m es medence (úszás)
Medence típusa: 50m-es, 2,4m mély, feszített víztükrű
Víz hőmérséklete:
27-28 Co
Egyéb:
A rajt vízből történik sípszóra.
Egy pályán egyidejűleg 2 fő úszik. A nevezők számától függően több futamban kerül
lebonyolításra az úszás.
A futambeosztások sorsolás útján készülnek.
Minden versenyzőnek mindkét vállára fel kell írni, a rajtszámát.
Az előzetesen meghirdetett futambeosztás alapján a futamok szerint mindenkinek be
kell chek-olni a rajtterületen.

Futás:
Helyszín:
Eger Városi Stadion Atlétika pálya. (az uszodától kb. 500 m )
Futópálya típusa: Salakos atlétikapálya
Egyéb:
A rajt sípszóra történik

Öltözési és zuhanyzási lehetőség az uszoda épületben biztosított. Az öltözőben
hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A futás futambeosztások az úszás futamai alapján kerülnek kialakításra.
A futás során chip-es időmérés lesz, videó és számítógép kontrollal.
A rajtszámokat elől kell viselni, olvasható állapotban.

9. Technikai értekezlet: 2013. május 11. 9:30 (a medencénél a rajtterületen)
A technikai értekezleten a csapatvezetők részvétele kötelező!
A csapatok a futáshoz szükséges rajtszámokat, a versenyt megelőzően a versenyirodán vehetik át.
10. Egyéb:
A versenyen minden olyan kérdésben, melyet a kiírás nem tartalmaz a Magyar Triatlon Szövetség
versenyszabályai érvényesek.
11. Információ:
Molnár Zsolt: agriaktk@gmail.com, 06/70 377-12-12
12. Óvás: 5000 Ft. Az óvást a versenyirodában lehet megtenni. A kérdéses, illetve a vitás esetet
követően maximum 2 órával. Az óvási bizottság az utolsó futam lebonyolítása után ül össze a
megfelelő dokumentumok, videó és hanganyagok, felhasználásával dönt a kérdéses esetben.

Nevezési lap
Egyesület neve:
Egyesület címe:

Egyesület számlázási címe:
Csapatvezető neve:
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(mobil, e-mail)
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Korcsoport

Születési év

Licenc szám

Nevezési idő
(úszás)

