I. KŐSZEGI NYÍLT TRIATLON VERSENY
VAS MEGYEI SPORT XXI. TRIATLON UTÁNPÓTLÁS OLIMPIA
Versenykiírás

A verseny időpontja:

2012. június 17.

A verseny helyszíne:

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény területe, Regionális Gyógyterápiás Uszoda

A verseny célja:

A triatlon sport népszerűsítése városunkban és régiónkban.

A verseny résztvevői:

Utánpótlás korú Vas megyei, illetve megyén kívüli
gyermekek.

A nyílt futamban:
ÉN, TE, Ő váltóban:

Kortól és nemtől függetlenül bárki indulhat (az életkorának
megfelelő futamban).
„ÉN úszom, TE kerékpározol, Ő fut”!

A verseny rendezői:

Kőszegi Triatlon és Úszó Klub

Nevezés:

Utánpótlás olimpiára csak előzetes nevezést fogadunk el, a
helyszínen csak módosításra van lehetőség.
Nevezési adatok: Név, születési idő, korcsoport, iskola,
egyesület, település, megjelölésével

Nevezési határidő:

Utánpótlás olimpiára: 2012. június 08.
Nyílt futamokra és az ÉN, TE, Ő váltóra előnevezés:
2012. június 08.
Verseny napján, és helyszínén: 8.30-től 9.30 óráig

Nevezési díj:

Nyílt futamokra és a váltóra (csapatonként) előnevezés
esetén: 1000 Ft.
Verseny helyszínén: 1500 Ft.

Előnevezés:

Az előnevezés csak a nevezési díj
átutalásával/befizetésével együtt érvényes! Bank: Erste
Bank 11600006-00000000-41416880; Kőszegi Triatlon és
Úszó Klub
Nevezéskor kérjük, adják meg, nevüket, címüket, melyik
kategóriában kívánnak indulni, és egy nyilatkozatot, hogy a
versenyen saját felelősségükre vesznek részt.

Nevezési cím:
Információ:

9730 Kőszeg, Erdő u.17.
negyproba@microweb.hu
negyproba@microweb.hu
+36 30 7474007

Érkezés:

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény; 9730
Kőszeg, Dózsa György u. felől

Regisztráció az utánpótlás olimpiára:
A regisztrációnál az alábbiakat kérjük bemutatni
• kitöltött és aláírt szülői felelősségvállalási nyilatkozat
Korcsoportok, és távok:
korosztályok
picik

születési év
2005 és utána

úszás
25m

kerékpár
500m

futás
250m

I. korcsoport

2003-2004

50m

1km

500m

II. korcsoport

2001-2002

100m

2km

1km

III. korcsoport

1999-2000

200m

4km

1km

IV. korcsoport

1997-1998

300m

8km

2km

V. korcsoport

1995-1996

500m

12km

3km

VI. korcsoport

1993-1994

500m

12km

3km

500m

12km

3km

nyílt futam és
váltó

Időrend
korosztályok

depózás

rajt

ki depózás

picik

9h15'-9h45'

10h00'

11h15'-11h35'

I. korcsoport

9h15'-9h45'

10h15'

11h15'-11h35'

II. korcsoport

9h15'-9h45'

10h30'

11h15'-11h35'

III. korcsoport

9h15'-9h45'

10h50'

11h15'-11h35'

IV. korcsoport

11h15'-11h35'

11h50'

a nyílt futam után

V. korcsoport

11h15'-11h35'

12h20'

a nyílt futam után

VI. korcsoport

11h15'-11h35'

12h20'

a nyílt futam után

nyílt futam és váltó

11h15'-11h35'

12h20'

a nyílt futam után

Értékelés, díjazás:
Egyéni versenyben:
Nyílt futamokban:
Csapatversenyben:

ÉN, TE, Ő váltó:

Korcsoportonként és nemenként az I.-III. helyezést elért
egyéni versenyzők érem díjazásban részesülnek
Nemenként az I.-III. helyezést elért egyéni versenyzők érem
díjazásban részesülnek. (nincs csapatverseny)
Korcsoportonként és nemenként az I.-III. helyezést elért
csapat tagjai érmet kapnak. Egy csapat három főből áll, és a
csapateredményt a csapattagok által elért időeredmények
összessége adja.
Az I.-III. helyezést elért váltók érem díjazásban részesülnek..

Egyéb tudnivalók:
Kerékpározáskor a fejvédő használata minden indulónak kötelező!
Országúti versenykerékpár használata tilos, minimális gumiszélesség – 1,5”!
A kerékpáros pálya nagy része aszfaltozott úton halad, de lesz benne kavicsos
sétány is. A kerékpározás alatt az úthibákra fokozottan ügyelni kell!
A kerékpáros pályán gépjármű forgalom nem várható, az út minősége és
változatossága miatt fokozott figyelem szükséges. A biztonságos versenyzés
betartása a versenyzők saját felelőssége! A rendező Kőszegi Triatlon és Úszó Klub
a pálya biztosításával segíti a versenyzőket.

