
 

 

GLOBAL LASER RUN CITY TOUR versenykiírás 
 

1.  Verseny célja:  
 Az utánpótlás korú versenyzők országos versenyeztetése kombinált számban. Az öttusa sportág 

népszerűsítése, a megjelölt és korábban kihirdetett korosztályokban válogató verseny a 2018-as 
Laser Run Világbajnokságra. 

 
2.  Verseny rendezője: Magyar Öttusa Szövetség. 
 Fő támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Olimpiai Bizottság, Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
 

3.  Verseny helye és ideje: Székesfehérvár, 2018. július 21-22. 
 Kombinált szám: Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ (400 és 800 m kör, rekortán, fű, beton) 

 
Tervezett időrendek a kiírás végén találhatók mely időrendek a nevezések függvényében akár 
jelentős mértékben változhatnak korábbra és későbbre is! 

 

4.  Indulhatnak: 
 Elit kategóriában: azok az igazolással és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező versenyzők, 

akiket egyesületük benevez a nevezes.pentathlon.hu weboldalon 
 Nyílt kategóriában: mindazok akik kedvet éreznek ennek a versenyszámnak a kipróbálásához 
 
5.  Versenyszámok:  
 egyéniben és váltóban: a későbbiekben felsorolt korcsoportokban 
 
6. Helyezések eldöntése: Az érvényben lévő nemzetközi szabályok szerint.  

 előfutamok maximális létszáma 38 fő  
 A döntőbe, az előfutamok alapján a 18 legjobb időeredményt elérő versenyző kerül. 
 Amennyiben egy korosztályban az indulók száma nem éri el a 18 főt akkor nem lesz 

előfutam, és az indulók számától függetlenül, közvetlen döntő kerül megrendezésre 
 
7.  Díjazás: nemenként és korosztályonként az egyéni és váltó verseny I – III. helyezettjei 

éremdíjazásban részesülnek 
 
8. A rendezés költségei: a Magyar Öttusa Szövetséget terhelik. 



 

 

9. Korosztályok: 

Elit és Nyílt kategóriában egyaránt a következő korosztályokban kerül megrendezésre verseny: 
U 11 2008 és utána született versenyzők 
U 13 2006-2007-ben született versenyzők 
U 15 2004-2005-ben született versenyzők 
U 17 2002-2003-ban született versenyzők 
U19 2000-2001-ben született versenyzők 
Junior 1999-1998-1997-ben született versenyzők 
Senior 1996 és 1979 között született versenyzők 
Masters 40 + 1978 és 1969 között született versenyzők 
Masters 50 + 1968 és korábban született versenyzők 
 

10. Versenytávok:  
 
 Elit kategóriában, egyéniben 
 
korcsoport  futás résztávjai teljes táv lövések száma távolság a táblától 
U 11 2x400 800 m 2x5 találat 5 m (kétkezes lövés megengedett) 
U 13 3x400 1200 m 3x5 találat 5 m 
U 15  4x400 1600 m 4x5 találat 10 m 
U 17  4x400 1600 m 4x5 találat 10 m 
U 19  4x800 3200 m 4x5 találat 10 m 
Junior 4x800 3200 m 4x5 találat 10 m 
Senior 4x800 3200 m 4x5 találat 10 m 
Master 40+ 4x400 1600 m 4x5 találat 10 m 
Master 50+ 3x400 1200 m 3x5 találat 10 m 
 
 Elit kategóriában, vegyes váltóban (1 nő – 1 férfi) 
 
korcsoport  futás résztávjai teljes táv lövések száma távolság a táblától 
U 11 2x400/fő 800 m/fő 2x5 találat/fő 5 m (kétkezes lövés megengedett) 
U 13 2x400/fő 800 m/fő 2x5 találat/fő 5 m 
U 15  2x400/fő 800 m/fő 2x5 találat/fő 10 m 
U 17  2x400/fő 800 m/fő 2x5 találat/fő 10 m 
U 19  2x800/fő 1600 m/fő 2x5 találat/fő 10 m 
Junior 2x800/fő 1600 m/fő 2x5 találat/fő 10 m 
Senior 2x800/fő 1600 m/fő 2x5 találat/fő 10 m 
Master 40+ 2x400/fő 800 m/fő 2x5 találat/fő 10 m 
Master 50+ 2x400/fő 800 m/fő 2x5 találat/fő 10 m 
 



 

 

 Nyílt kategóriában, egyéniben 
 
korcsoport  futás résztávjai teljes táv lövések száma távolság a táblától 
U 11 2x400 800 m 2x5 találat 5 m (kétkezes lövés megengedett) 
U 13 3x400 1200 m 3x5 találat 5 m 
U 15  3x400 1200 m 4x5 találat 5 m 
U 17  3x400 1200 m 4x5 találat 5 m 
U 19  4x400 1600 m 4x5 találat 5 m 
Junior 4x400 16000 m 4x5 találat 5 m 
Senior 4x400 1600 m 4x5 találat 5 m 
Master 40+ 3x400 1200 m 4x5 találat 5 m 
Master 50+ 2x400 800 m 3x5 találat 5 m 
 
11. Egyéb:  
 
 Nevezési határidő az egyéni versenyre: 

2018. július17. (kedd) 24:00 óra nevezes.pentathlon.hu oldalon 

 Nevezési határidő a váltó versenyre: 
2018. július17. (kedd) 24:00 óra nevezes.pentathlon.hu oldalon 

 Sportorvosi engedélyek bemutatásának határideje: 2018. július 16. (hétfő) 24:00 óra 

 A futópályán csak versenyzők és edzők tartózkodhatnak!  
Szülőknek, kísérőknek a lelátón kell helyet foglalniuk! 

 Helyszíni nevezésre nincs lehetőség. 

 Nyílt kategóriában való indulásra a következőképpen kell jelentkezni: 
o előre nevezéssel a karman.sandor@pentathlon.hu e-mail címre küldött jelentkezéssel. 

Kérem a jelentkezésben jelezni az induló születési dátumát és a korcsoportot melyben 
indulni szeretne 

 
Nyílt kategóriában történő nevezés esetében szükséges a kiadott rajtidő előtt legkésőbb 1 órával 
jelentkezni a regisztrációs pultnál, személyi azonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával. 
 

 Nevezni csak a nemzetközi szabályok, illetve a „Versenyeztetés általános szabályai 2018” szerint, 
1 korosztállyal feljebb lehetséges 

 Nevezési díj minden kategóriában és minden korcsoportban 1.000.- Ft 

 Csak az eredményhirdetésen jelen lévő versenyzők részére adjuk át az érmeket! 
 Az eredményhirdetésről távolmaradó versenyzők eredményei, a Magyar Öttusa Szövetség 

elnökségének 2017/47 sz. határozata szerint, törlésre kerülnek.



 

 

 
 
Tervezett időrend az egyéni versenyen: 
 

U13 lány előfutam 13:00 
U13 lány előfutam 13:15 
U13 fiú előfutam 13:30 
U13 fiú előfutam 13:45 
U15 lány előfutam 14:00 
U15 lány előfutam 14:15 
U15 fiú előfutam 14:30 
U15 fiú előfutam 14:45 
U17 lány előfutam 15:00 
U17 lány előfutam 15:15 
U17 fiú előfutam 15:30 
U17 fiú előfutam 15:45 
Felnőtt EB női döntő lovaglás 16:00 
U11 lány és U11 fiú döntő (18 + 18 fő) 17:15 Open korosztályok döntői ha lesz hely 
U13 lány és U13 fiú döntő (18 + 18 fő) 17:30 
U19 – junior – felnőtt korosztályok döntői 17:45 
U15 lány és U15 fiú döntő (18 + 18 fő) 18:00 
U17 lány és U17 fiú döntő (18 + 18 fő) 18:15 

 
 
Eredményhirdetés:  
 
a Felnőtt EB eredményhirdetésével együtt, ami 19:30-kor kezdődik 

 


