
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
NNUU  SSKKIINN  FFEELLNNŐŐTTTT  OORRSSZZÁÁGGOOSS  BBAAJJNNOOKKSSÁÁGG  

 
1. A verseny célja: 2018. évi egyéni és csapat bajnoki helyezések eldöntése. Válogató verseny 

a korábban kiadott válogatási elvek alapján 
 
2. A versenyszámok ideje és helye:  
 

2018. április 21. (szombat) női,  
2018. április 22. (vasárnap) férfi 
 

Lovaglás: BHSE Lovarda (1026 Budapest, Hidász utca 2/d) 
Vívás és úszás:  Gerevich Aladár Sportcsarnok (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 
Kombinált szám: Kincsem Park (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) 
 
Részletes program mindkét napon: 

8:00 lovas pályabemutató 
8:30 sorsolás 
9:00 1. lovas rajt 
12:00 vívás melegítés 
12:30-15:00 vívás 
15:40 úszás melegítés 
16:00 úszás 1. futam rajt 
18:30 kombinált szám rajt 
19:00 eredményhirdetés 
 

 
3. A versenyen indulhatnak:  Azok a felnőtt, junior és ifjúsági „A” korosztályú versenyzők, akik 

érvényes öttusa engedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkeznek és 
egyesületük benevezi őket a MÖSZ nevezési rendszerében. 
(nevezes.pentathlon.hu). 
Mindkét nemben a döntő maximum 38 fős lehet, ezért a versenyen 
induló felnőtt és junior versenyzők névsorát az U19 korosztályú hazai 
rangsor alapján töltjük fel. 

 
4. Versenyszámok:  Női egyéni döntő (maximum 38 fő) – 3 fős rangsorolt csapatverseny 

 Férfi egyéni döntő (maximum 38 fő) – 3 fős rangsorolt csapatverseny 
 
5.  Díjazás:  Az egyéni és csapatverseny 1– 3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 
 



 

 

6.  Nevezés: Előnevezés a „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon,  
 legkésőbb 2018. április 18. szerda, 24:00 óráig. 
 Sportorvosi igazolások bemutatása 2018. április 18. szerda 16:00 óráig. 
 A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség. 
 A végleges indulói listát legkésőbb, 2018. április 20-án, e-mailben küldjük és a weboldalon 

tesszük közzé. 
Pótnevezés csak lemondás esetén, érvényes eredeti sportorvosi igazolás bemutatása után, a 
verseny kezdete előtt, 8:00-ig lehetséges. 

 
7. Költségek:  A versenybírók munkája az országos kategória szerint kerül kifizetésre. 
 
8. Egyéb: Lovaglásban az indulókat a lovak létszáma és a lovasedző javaslata alapján 

korlátozhatjuk! 
 

A versenyen a lovaspálya minősítése “B” kategóriás. 
 

 Kombinált számban a névvel és egyesületi felirattal ellátott futó felső az elfogadott. 
 
 
Budapest, 2018. április 9. 
 
 
 

Kármán Sándor 
 Versenyigazgató 

 


