
 

VERSENYKIÍRÁS 
1. Héraklész felmérő és U15 teszt verseny 

 
1.  A felmérő célja: a Héraklész programban szereplő versenyzők felkészültségének felmérése. Az U15-ös 

korosztály 2016–os versenyformájának tesztelése. Versenyzési lehetőség biztosítása.  
 
2. A versenyszámok ideje és helye: 2016. január 9-10. 
Úszás: Csitáry G. Emil uszoda (8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 4.) 
Vívás és kombinált szám:  Alba Volán Sporttelep (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út. 14.)  
 
2016.01.09. (szombat), 
 
 Héraklész fiúk U15 fiúk 
08.30 úszás melegítés 08.30 úszás melegítés 
09.00 úszás rajt 09.00 úszás rajt a Héraklészesek után 
11.00 vívás rajt (körvívás, versenybírók nélkül) 11.30 lövészet 
14.30 kombinált 1. futam 13.00 futás 
15.15 kombinált 2. futam 
16.00 kombinált 3. futam 
 
2016.01.10. (vasárnap), 
 
 Héraklész lányok U15 lányok 
08.30 úszás melegítés 08.30 úszás melegítés 
09.00 úszás rajt 09.00 úszás rajt a Héraklészesek után 
11.00 vívás rajt (körvívás, versenybírók nélkül) 11.30 lövészet 
14.30 kombinált 1. futam 13.00 futás 
15.15 kombinált 2. futam 
16.00 kombinált 3. futam 
 
3.  A felmérőn indulhatnak: azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek és az 

egyesületük nevezési határidőig benevezte őket. A Héraklész felmérőn csak a biztos vívó és kombinált szám 
tudással rendelkező ifjúsági B korosztályú versenyzők indulhatnak. A még nem vagy csak kezdő vívóknak és 
kombináltozóknak a tesztversenyen biztosítunk indulási lehetőséget. 

 
4. Korosztályok és versenytávok: Felnőtt, Ifjúsági „A” és U15. A hatályos versenyszabályok szerinti távok 
                                                                és körvívás asszóvezetők nélkül 
 
5.  Díjazás: a korosztályok első három helyezettje éremdíjazásban részesül. 
 
6.  Nevezés:  A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon, legkésőbb 2016. január 6. szerda, 12:00 óráig. 
  Sportorvosi igazolások bemutatása 2016.január 6. szerda 10:00 óráig. 
  A jelzett időpontok után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség.  
  Pótnevezés csak pótdíj ellenében lehetséges. 
 
7. Egyéb: - a Bajnok programban szereplő versenyzők részére a részvétel kötelező! 
                          Felmentést csak indokolt esetben, a Héraklész programvezető adhat. 
 - a felmérőn mindenki saját felelősségére indul, orvosi ügyeletet nem biztosítunk. 
 - a nevezések ismeretében az időpontok módosulhatnak, amikről a helyszínen tájékoztatást adunk. 
 
 Kármán Sándor 
 Versenyigazgató 


