Sport XXI. Aquatlon Országos Bajnokság

1. A verseny ideje, és helye:
2014. május 31.
8:00 – 10:00-ig regisztráció a versenyirodában (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda)
9:00-tól úszás bemelegítés
10:00-tól

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda, Széchy Tamás 50 m es medence (úszás)

11:30-tól

Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum, Atlétika pálya (futás)

2. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás-korú versenyzőknek az Újonc A és B, Gyermek
és Serdülő korosztályokban aquatlon sportágban.
3. A verseny rendezője:
Dr. Bátorfi AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub, Eger
A verseny főtámogatója: a Budapest Főváros Önkormányzata, a MOB Sport XXI.
Program és a Fornetti KFT. és a Magyar Triatlon Szövetség

4. Nevezés:
Az országos döntőre 2014. május 21-ig kizárólag e-mailen lehet nevezni a versenykiírás
mellékletét képező excel táblázat kitöltésével egyesületenként és korosztályonként összesített
formában.

A nevezés során meg kell adni a várható úszóidőt, melyet a versenyző adott versenytávon
várhatóan úszni fog. Az időt másodpercben kell megadni!
Az úszás futamok a megadott úszóidő alapján kerülnek kialakításra.

A Magyar Triatlon Szövetség 18/2014. Elnökségi (III.11.) határozatának értelmében:
VERSENYENGEDÉLYEK KIVÁLTÁSA, REGISZTRÁCIÓ AZ ADOTT VERSENY
HETÉT MEGELŐZŐ HÉT SZERDA 24 ÓRÁIG LEHETSÉGES!!!!!!!!!!!!!!!!!
A versenyen kizárólag az éves versenyengedéllyel rendelkezők indulhatnak!
Előnevezéshez szükséges adatok: név, születési idő, egyesület, licenc szám,
versenyszám megjelölése és várható úszóidő megjelölése.
E-mail: aquatlonob@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, az I-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: Nevezési díj nincs.
Belépő a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodába:
A verseny időtartamára kedvezményes belépő váltható. A sportlétesítménybe csak a
bejáratnál megváltott karszalaggal lehet bemenni. A karszalag korlátlan ki- és belépésre
jogosít. A karszalag nem átruházható! A belépő díjat a sportlétesítmény alkalmazottai szedik.
-

Versenyzői belépő: 350 Ft/ versenyző

-

Kísérő: 600 Ft/ fő csak a verseny megtekintésére jogosít/

-

Edzői: ingyenes. A versenyre az edzőket akkreditálni kell.
Csapatonként/egyesületenként két fő edző regisztrálása lehetséges. Regisztráció
kizárólag az erre szolgáló adatlapon lehetséges 2014. május 21-ig. A regisztrációt
ezután módosítani nem lehet.

7. Korcsoportok és távok:
Korcsoportok:
Újonc B

2005-után születettek

Újonc A

2003-2004-ban születettek

Gyermek

2001-2002-ben születettek

Serdülő

1999-2000-ben születettek

Távok:
Korcsoport

Futás

Úszás
Táv

Rajt

Táv

Rajt

Újonc B

100 m

10.00

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 ADOTT KORCSOPORTOK UTOLSÓ FUTÁS FUTAMÁT
KÖVETŐEN AZ EREDMÉNYEK FELDOLGOZÁSÁTÓL FÜGGŐEN.

8. A verseny lebonyolításával kapcsolatos információk:
A rendezvény egyesületi verseny! Minden egyesület elindíthatja az igazolt versenyzőit (a
nevezésben szerepelnie kell a licenc számnak). Az igazolt versenyzői státuszt május 21.-én, a
Magyar Triatlon Szövetség adatbázisa alapján ellenőrizzük. Csak az adatbázisban szereplő
versenyzőket tekintjük igazolt versenyzőnek! Az Aquatlon Országos Bajnokságba csak a
licenc-el rendelkezők eredményei számítanak.
A versenyre 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. A 2014. 06.05.-ig beszkennelt, elküldött körzeti orvosi
igazolás igazolja a betegséget, így a 2000 Ft befizetésétől eltekintünk.
Úszás:
Helyszín:

(úszás)

Medence típusa:
Víz hőmérséklete:
Egyéb:

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda Széchy Tamás 50 m es medence
50m-es, 2,4m mély, feszített víztükrű
27-28 Co
A rajt vízből történik sípszóra.
Az első futamot rajtját követően a bemelegítés a 9-es és 10-es pályán
folyamatosan zajlik.
Egy pályán egyidejűleg 2 fő úszik. A nevezők számától függően több futamban
kerül lebonyolításra az úszás.
A futambeosztások a nevezési idő alapján készülnek.
Minden versenyzőnek mindkét vállára fel kell írni, a rajtszámát.
Az előzetesen meghirdetett futambeosztás alapján a futamok szerint
mindenkinek be kell check-olni a rajtterületen. Az előzetes beosztás
módosítására nincs lehetőség, a versenyző csak az előzetesen megállapított
futamban és pályán úszhat! A check-olás elmulasztáas, illetve a nem megfelelő
időpontban, vagy pályán való úszás a versenyből való kizárást vonja maga
után.

Futás:
Helyszín:
Futópálya típusa:
Egyéb:

Margitszigeti Atlétikai Centrum. (az uszodától kb. 500 m )

Rekortán atlétikapálya
A rajt sípszóra történik
Öltözési és zuhanyzási lehetőség az uszoda épületében 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. A futás teljes időtartama
alatt viselni kell a chip-et. A futás megkezdése előtt a rajterületen check-olni
szükséges. A versenyző csak a saját futamában teljesítheti a versenytávot.

9. Technikai értekezlet: 2014. május 31. 09:00 órakor.
A technikai értekezleten a csapatvezetők részvétele kötelező!
A csapatok a futáshoz szükséges rajtszámokat, a versenyt megelőzően a versenyirodán
egyesületenként vehetik át.
10. Egyéb:
A versenyen minden olyan kérdésben, melyet a kiírás nem tartalmaz a Magyar Triatlon
Szövetség versenyszabályai érvényesek.
11. Információ:
Erdélyi Krisztina: 30/619 17 79; email: aquatlonob@gmail.com
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.
Honlap: www.batorfiteam.hu

