
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
DECATHLON KÉTTUSA VÁLTÓ MAGYAR KUPA I. FORDULÓ 

 
1.  Verseny célja:  
 Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korú versenyzők számára. Kvalifikációs verseny a 2018. 

évi ELIT Bajnokság váltó versenyeire. 
 
2.  Verseny rendezője: Csepeli Öttusa és VSE 
 
3.  Verseny helye és ideje: Budapest, 2018. május 13. vasárnap 
 
 Úszás és futás: Csepeli Strandfürdő (Cím 1212 Budapest, Hollandi út 14.) 
 Uszoda: 50 méter / 7 pálya – futópálya: 800 méter kör / fű és beton 
 Tervezett menetrend a kiírás végén 
 
4.  Indulhatnak: 
 azok a versenyzők, akik érvényes öttusa engedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkeznek és a nevezési 

határidőig egyesületük benevezi őket. 
 
5.  Korosztályok: 
 U 10 – U 15 
 
6. Helyezések eldöntése:  
 Az érvényben lévő magyar szabályok és a „Versenyeztetés általános szabályai 2018” szerint. 
 
7.  Díjazás: Az U10-es korosztályban mindenki emlékérmet kap, a többi korosztályban nemenként a 

váltóverseny 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek (ha legalább 6 váltó versenyez). 
 
8. A rendezés költségei: a Csepeli Öttusa és VSE terhelik. 
 
9.  Egyéb: 

Nevezési határidő: 2018. május 11. (péntek) 18:00 óra,  
Sportorvosi engedélyek bemutatási határideje: : 2018. május 11. (péntek) 16:00 óra 

 
 A versenyen résztvevő versenyzők és edzők kivételével kísérőjegy váltása kötelező, melynek összege 

600,- Ft. Ezt a Csepeli Strandfürdő bejáratánál tudják megvásárolni.  
 Kérjük, hogy a nevezésüket leadó egyesületek küldjék el email-ben csatolt Microsoft Excel fájban, 

(csepeliottusa@gmail.com) versenyzőik és edzőik névsorát legkésőbb 2018. május 11. (péntek) 12:00 
óráig! Csakis e névsor alapján tudjuk biztosítani a résztvevők számára az ingyenes belépést.  

 A futópálya részben a strandon részben a mellette lévő kiépített erdei futópályán lesz. Ez utóbbi 
csak az edzők számára megközelíthető. 

 A verseny ideje alatt a Strand üzemelni fog, így – strandjegy váltása esetén – a kísérők is 
használhatják az élmény és termál medencéket. 



 

 

10. Tervezett időrend: 
 
Úszás: 
 

Korosztály melegítés rajt sorrend pótnevezés 
U15 9:00-9:30 9:30 U15 lány–fiú–mix 8:40-ig 
U14 9:00-9:30 9:45 U14 lány–fiú–mix 8:40-ig 
U13 10:00-10:30 10:30 U13 lány–fiú–mix 9:40-ig 
U12 10:00-10:30 10:45 U12 lány–fiú–mix 9:40-ig 
U11 11.00-11:30 11:30 U11 lány–fiú–mix 10:40-ig 
U10 11.00-11:30 12:40 U10 lány–fiú–mix 10:40-ig 

 
Futás: 
 

Korosztály Rajt  sorrend 
U15 11:00 handicap  lány – fiú utána mix 
U14 11:30 handicap lány – fiú utána mix 
U13 12:30 handicap lány – fiú utána mix 
U12 13:30 handicap lány – fiú utána mix 
U11 14:00 handicap lány – fiú utána mix 
U10 15:00 handicap lány – fiú utána mix 

 
Eredményhirdetés:  
  
 U15 és U14 korosztálynak: 12:00 
 U13 és U12 korosztálynak: 14:30 
 
Megjegyzés: az időpontok tájékoztató jellegűek, a nevezések és a megjelenés függvényében változhatnak. 
 
Budapest, 2018. május 9. 

 
 

Csepeli Öttusa és Vízi Sport SE 
 


