BUDAPESTMAN
Olimpiai távú Triatlon Magyar Bajnokság
VERSENYKIÍRÁS
1) Helyszín:
Versenyközpont címe:
GPS koordináta:
Verseny időpontja:

Budapest, Hősök tere 1146
Hősök tere47.5151, 19.0778
2017.08.27 (vasárnap)

Lupa-tó GPS: 47.6216, 19.0775

2) Rendező:
Név:
E-mail:
Honlap:
Versenyigazgató:
elérhetőségei
Szervezőbizottság
elnöke:
elérhetőségei

Budapestman Kft. és Magyar Triatlon Szövetség
info@budapestman.hu
telefon:
+36 70 605 7415
www.budapestman.hu
Bajnógel Csaba
telefon: +36309863424
e-mail:
csbajnogel@gmail.com
Zelcsényi Miklós
telefon:

+36 20 555 0004

e-mail:

zelcsenyi.miklos@triatlon.hu

3) MTSZ Vezető Versenybíró / Technikai Felügyelő:
Vezető Versenybíró:
elérhetőségei
Technikai Felügyelő:
elérhetőségei

Molnár Jenő
telefon: +36 20 3239680

e-mail:

jeno_molnar@t-online.hu

e-mail:

tadrienn4@gmail.com

Tóth Adrienn

telefon:

+36 305761709

4) Nevezési díjak:
Belépő díja:
Korcsoport
Összes korcsoport
Váltó

Ápr. 30-ig
11 900 Ft
-

Előnevezés [Ft]
Jún. 1-ig
13 900 Ft
-

Aug. 11-ig
15 900 Ft
9 900 Ft/ fő

Helyszíni nevezés
[Ft]
17 900 Ft
11 900 Ft/ fő

5) Nevezési információk:
Nevezési oldal:
Számlaszám:

http://budapestman.hu/budapestman-triatlon-olimpiai-tav/nevezes/
OTP 11708001-21352735

Leírás:
A feltüntetett határidők és a hozzájuk tartozó árak, a nevezési díj befizetésével érvényesek, nem az
online regisztráció időpontja a mérvadó! A nevezés a honlapon való regisztrációval történik. Az
előnevezés a nevezési díj átutalásával tekinthető befejezettnek. Megjegyzés rovatban tüntessék fel a
versenyző nevét. A helyszíni nevezés során csak készpénzt fogadunk el.

Rajtszámfelvétel a versenyirodában ill. a Hősök terén a lenti időpontokban személyt igazoló
okmánnyal lehetséges.
Helyszíni nevezés záró időpontja:

2017 augusztus. 26. 20:00

A versenyen való részvétel feltétele a versenyengedély kiváltása.
Érdeklődni: +36 70 399 9771, triatlon@triatlon.hu
6) Versenyiroda:
helye:
nyitva tartása:

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3., Maratonman Óbuda ;
valamint a Hősök-terén augusztus 26-án.
Maratonman Óbuda: 2017.08.23-25. 10:00-20:00 ;
Hősök-tere: 08.26.: 9:00-20:00-ig és 08.27.: 05:00-07:00-ig.

7) Technikai információk:
Technikai tájékoztató helye és időpontja(i):
Úszópálya várható vízhőmérséklete:
Futópálya minősége, útburkolata, biztosítottsága:
Kerékpárpálya minősége, útburkolata
biztosítottsága:
Időmérés jellege, időmérést végzi:
Bolyozás:
Teljesítési szintidők:
Vasúti kereszteződéseken az áthaladások száma,
depótól mért távolsága:
Érintett járatok menetrendje:
Az indulók létszámának korlátozása:

Budapest, Hősök tere 1146 2017.08.26. 18:30
24 °C
Kiváló, beton,
részleges biztosítás
Jó minőségű aszfalt (kivéve D1 kivezető
szakasza) Teljes út zár
Chipes, Evo Chip Hungary Sportszolgáltató Kft.
Bolyozás nem engedélyezett
4 óra 30 perc (úszás D1 elhagyása rajttól
számított 1 óra, bicikli 2 óra, futás 1:30 perc)
1200 fő

8) Díjazás és annak módja:



Minden, szintidőn belül befutó egyéni és váltó versenyző befutó érmet kap, továbbá a
szintidőn belül célba érkező versenyzők Finisher pólót kapnak
Az egyéni kategóriák 1-3. helyezettjei külön érmet és kupát kapnak

Értékelt kategóriák és futamok:


Pro férfi és női futam: Elit licensszel rendelkező magyar versenyzők, valamint azok, akik a
pénzdíjakért kívánnak versenyezni, ebben a futamban indulhatnak. Ők más egyéb kategóriában
nem kerülnek értékelésre!



Age Group futamok:
– Age Group abszolút férfi és női futamok
– Magyar és külföldi indulók korosztályos bontásban, a „pro” kategóriában indulók itt nem
kerülnek értékelésre!



Olimpiai távú Országos Bajnokság férfi és női futam: az OB-n kizárólag magyar indulók,
korosztályos bontásban. A „pro” kategóriában indulók itt nem kerülnek értékelésre!



Váltó verseny 2-5 fős csapatok számára.



Pénzdíjazás:

A feltüntetett pénzdíjak bruttó összegek és kizárólag számla ellenében tudjuk kifizetni.
9) Megközelítés, parkolás (felmerülő költségek):
Parkolás ingyenes, férőhely korlátozott ;
Megközelítés:
Lupa-tó autóval: Budapest felől a 11-es főúton Szentendre irányában a Lupa-szigeti leágazásnál
jobbra kell fordulni a Duna felé - a Lupa-szigeti úton haladva -, és a tábláinkat követve lehet eljutni
a főbejáratnál található főparkolóba.
Lupa-tó tömegközlekedés: Az 5-ös számú HÉV-vel Budakalász állomásig, majd onnan

mintegy 20 perces sétával.
Hősök tere: autóval a Lupa-tótól a zárások miatt a leggyorsabban a Megyeri hídon keresztül
az M3 autópályán az Ajtósi Dürer sor felől érdemes megközelíteni az 56-sok terén lévő
parkolót.
Tömegközlekedéssel: 20 perc gyalog, 5-ös számú HÉV-vel Árpád-hídig, onnan pedig az 1es villamossal a Kacsóh Pongrác útig, onnan pedig 12 perc séta a Hősök teréig vagy 5-ös
számú HÉV-vel Batthyány tér - M2 metró - Deák Ferenc tér - M1 Kis földalatti – Hősök tere.
10) A versenyszabályzat előírásaitól eltérő rendelkezések:
-

11) Szállás információk:
-

12) Egyéb kiegészítő információk:
A bolyozásra vonatkozó szabályok:
A kerékpározás során a bolyozás nem engedélyezett! A szabály megszegéséért a versenybírók 2
perces időbüntetést szabnak ki, amelyet a kerékpározás végén, a depóból kifelé kell a BÜNTETŐ
ZÓNÁBAN letölteni. Aki a büntetését nem tölti le, a versenyből kizárásra kerül!
A versenyfelszerelésre vonatkozó szabályok:


A kerékpáros fejvédőt kicsatolni csak a kerékpár, kerékpártartóra történő visszahelyezése
után lehet!



Az úszás során a kompressziós zokni csak akkor használható, ha neoprén használata
engedélyezett. A rajt előtti chek-in kötelező, aki elmulasztja, kizárásra kerül a versenyből.



Versenyzés közben mobiltelefon, zenelejátszó és egyéb hangtechnikai eszköz használata
fülhallgatóval TILOS! Aki ezt megszegi, a versenyből azonnal kizárásra kerül.



A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályzata érvényes.

Frissítés: A versenyen teljes frissítést biztosítunk, a High5 közreműködésével.

Étkezések:
A versenyen indulókat szombaton a Hősök terén tésztapartival várjuk, a célba érkezők az Athlets
Garden szolgáltatásait igénybe vehetik.
A Magyar Triatlon Szövetség 2017. évi versenyszabályzata értelmében az egyéni versenyen
való indulás regisztrációhoz/versenyengedélyhez kötött. Az egyéni regisztráció 4000 forintba kerül!
Versenyengedélyt
és
regisztrációt
a
következő
felületen
lehet
majd
kiváltani: http://intranet.triatlon.hu/egyeni .
Külföldi versenyzők saját hazájukban kiváltott engedélyét elfogadjuk, amennyiben nem rendelkezik
engedéllyel, akkor vagy az online felületen, vagy a helyszínen 4000 forint ellenében tudja kiváltani.
A váltóban induló versenyzők részére a licensz kiváltása nem kötelező!
Rajtcsomag felvétele:


A rajtszámod, chiped és rajtcsomagod átvételére a verseny előtti héten van lehetőség
(szerda, csütörtök és péntek) Budapesten, a Maratonman Óbuda Futóboltban (1036 Budapest,
Pacsirtamező u. 3.).


A verseny hetén van lehetőség, a versenyközpontban, a Hősök terén lesz lehetőség átvenni
a rajtcsomagot.



A versenyen a saját (sárga ) chipeket kell használni..



Ha nincs saját chiped, akkor 1000 Ft letétért cserébe, a rajtszám felvételnél kölcsönözhetsz.



A rajtszám hátán megtalálható a versenyen ügyeletes kerékpár szerviz és mentő
telefonszáma!

Kerékpárok kiadása a verseny után:
A verseny végén a kerékpárok kiadása 12:00-tól érkezési sorrendben történik a depóban (Hősök
tere). Kerékpárt kizárólag rajtszám ellenében tudunk kiadni; kérjük, légy türelemmel a
várakozáskor.
Kerékpár szerviz:
A verseny előtt és közben szervizelést a Bike Art Center kerékpáros bolt biztosítja. A verseny ideje
alatt a központi szerviz szintén nyitva van, de ha menet közben technikai probléma adódik, akkor
hívd a mobil szervizt, akik a biciklis körön segítik a versenyzőinket.
A szerviz nyitva tartása:


Szombaton 12:00-tól 20:00-ig, a versenyközpontban, a Hősök terén



Vasárnap 07:00-tól 09:00-ig, az úszás helyszínén, a Lupa tónál

Masszázs:
A versenyt követően az egyéni célba érkezők – érkezési sorrendben – az Athlets Gardenben felállított sátorban ingyenesen vehetnek igénybe egy gyors, maximum 10 perces frissítő
masszázst.
Parkolás:
Az úszás helyszínén, a Lupa-tónál őrzött parkoló áll rendelkezésre. A verseny célterületénél, a

Hősök terénél, az Ötvenhatosok terén lehet parkolni.
Kísérők és versenyzők belépése az úszás helyszínére:
A kísérők az úszás időtartamára díjmentesen léphetnek a strand területére, ott az úszás végéig
tartózkodhatnak díjtalanul.
Óvási eljárás során a MTSZ Versenyszabályzata 22.§. szerint járunk el, díja:10 000 Ft.
A versenyen a MTSZ Versenyszabályzata érvényes, betartása kötelező.

13) Időrend:

Futam

RAJT

PRO (férfi, női ) 9:00; 9:05
Age Group 1 hullám
(férfi Junior, Férfi
9:10
Age Group 18-34)
Age Group 2 hullám
(Összes női Age
9:20
Group versenyző)
Age Group 3 hullám
(további férfi Age
9:30
Group 35-75+)
Váltó
9:40
Eredményhirdetés
PRO
Depo chek out
Eredményhirdetés

Depó Be
6:00-8:00
6:00-8:00

Futambeosztások
Úszás
Kerékpár
Depó Ki
táv (km) /
táv (km) / kör / szint
kör
(m)
1,5
1
40
1
40
1,5

1

40

1

40

Futás
táv (km) / kör / szint
(m)
3,3
3
2
3,3

3

Lic.*
UP, E, A
UP, A,P

2
A,P

6:00-8:00

1,5

1

40

1

40

3,3

3

2

6:00-8:00

1,5

1

40

1

40

3,3

3

2

6:00-8:00

1,5

1

40

1

40

3,3

3

2

A,P

12:00
13:00
14:30

*Licenc típusa: UP – utánpótlás versenyengedély; A – amatőr versenyengedély; E – elit versenyengedély P -para;

Szervező a rajtoltatás hullámaiban a végleges nevezői létszám ismeretében a változtatás jogát fenntartja!
Végleges beosztás a technikai eligazítás anyagában kerül kihirdetésre!

-

