
 

 
VERSENYKIÍRÁS 

DECATHLON KÉTTUSA MAGYAR KUPA II. FORDULÓ 
 
1.  Verseny célja:  
 Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korú versenyzők számára. Kvalifikációs verseny a 2016. évi 

ELIT Bajnokságra 
 
2.  Verseny rendezője: a Csepeli Öttusa és Vízi Sport SE 
 
3.  Verseny helye:  
 Úszás és futás: Csepeli Strandfürdő (Cím 1212 Budapest, Hollandi út 14.) 
 Uszoda: 50 méter / 7 pálya – futópálya: 800 méter kör / fű és beton 
 Belépés: Csepeli Strandfürdő gazdasági bejárata (Csepeli kajak-kenu telep melletti bejárat) 
 
4.  Indulhatnak:  
 - azok a versenyzők, akik érvényes öttusa engedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkeznek és a nevezési 

határidőig egyesületük benevezi őket. 
 
5.  Korosztályok: 
 U 10 – U 14 
 
6. Helyezések eldöntése:  
 Az érvényben lévő magyar szabályok és a „Versenyeztetés általános szabályai 2016” szerint. 
 
7.  Díjazás:  
 Az U10-es korosztályban mindenki emlékérmet kap, csapatverseny nincs. 
 U11-U14-ig nemenként és korosztályonként az egyéni és csapatverseny I – III. helyezettjei díjazásban 

részesülnek (ha egyéniben legalább 6 fő, illetve 3 csapat versenyez). 
 
8. A rendezés költségei: a Csepeli Öttusa és Vízi Sport SE-t terhelik. 
 
9.  Egyéb: 
 Nevezési határidő: 2016. május 18. (szerda) 24:00 óra a nevezes.pentathlon.hu oldalon 
 Sportorvosi engedélyek bemutatása: 2016. május 18 szerda 16:00 óra 
 Pótnevezés a helyszínen, érvényes, eredeti sportkönyv bemutatásával lehetséges 
 
 A versenyen résztvevő versenyzők és edzők kivételével kísérőjegy váltása kötelező, melynek összege 300,- 

Ft. Ezt a Csepeli Strandfürdő gazdasági bejáratánál (Csepeli kajak-kenu telep melletti bejárat) tudják 
megvásárolni. Kérjük, hogy a nevezésüket leadó egyesületek küldjék el email-ben 
(csepelottusa@gmail.com) versenyzőik és edzőik névsorát legkésőbb 2016. május 18. (szerda) 24:00 óráig! 
Csakis e névsor alapján tudjuk biztosítani a résztvevők számára az ingyenes belépést. 

 A kísérő jegy csak a verseny megtekintésére érvényes, más szolgáltatás a strandfürdő területén nem 
vehető igénybe csak strandbelépővel, amit a pénztárban tudnak megvásárolni. A kísérőjeggyel 
rendelkezőknek a Csepeli Strandfürdő területét a verseny és eredményhirdetés után kötelező elhagyniuk.  

  



 

 
10. Tervezett időrend: 
 
Úszás: 
 

melegítés rajt sorrend 
8:40 9:00 U10 lány–fiú 
9:45-10:00 10:15 U11 lány–fiú és U12 lány–fiú 10:00-10:15 
11.30-11:45 12:00 U13 lány–fiú és U14 lány–fiú 11:45-12:00 

 
Futás: 
 

Korosztály Rajtszám osztás Rajt  sorrend 
U10 10:30 11:00 csoportos (4-4 futam) lány - fiú 
U11 12:00 12:30 csoportos handicap (2-2 futam) lány - fiú 
U12 12:15 12:50 handicap lány - fiú 
U13 14:00 14:30 handicap lány - fiú 
U14 14:15 15:00 handicap lány - fiú 

 
Eredményhirdetés:  
  
 U11 és U12 korosztálynak: 13:30 
 U13 és U14 korosztálynak: 15:30 
 
Megjegyzés: az időpontok tájékoztató jellegűek, a nevezések és a megjelenés függvényében változhatnak. 
 
 
Budapest, 2016. május 12. 

 
 

Csepeli Öttusa és Vízi Sport SE 


