
 

 

DIAPOLO ELIT BAJNOKSÁG 
Versenykiírás 

 
1.  Verseny célja:  
 A legjobb utánpótlás korú versenyzők országos versenyeztetése. 

2.  Verseny rendezője: Magyar Öttusa Szövetség. 
 Fő támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Magyar Olimpiai Bizottság 
 Fővédnök: Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere 
 Támogatók: Diapolo Kft., Peridot 

3.  Verseny helye és ideje: Győr, 2018. október 6-7. 
 Úszás: Aqua Sportközpont – 9025, Győr, Bercsényi liget 108 

(egyéni: 50 m – 8 pálya, váltó 25 m – 6 pálya) 
Futás: Olimpiai Sportpark – 9025, Győr, Radnóti Miklós u. 46. 

(800/400 m kör, rekortán, fű) 

Ünnepélyes megnyitó: 2018. október 6. szombat 11:20 az uszodában 
 
(részvétel minimum az U15, U14, U10 és U11 korosztályoknak, egyesületi, egységes 
felszerelésben kötelező) 
 
Meghívott vendégek:  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője 
 Magyar Öttusa Szövetség képviselője 
  
Tervezett időrendek a kiírás végén 

 

4.  Indulhatnak: 
 - azok a versenyzők, akik érvényes öttusa engedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkeznek és a 

2018-es MK fordulókon elért eredményeikkel kvalifikálták magukat a 12 illetve 16 fős egyéni 
és 6 csapatos váltó mezőnybe, valamint egyesületük a megadott határidőig nevezi őket. 

 
5.  Versenyszámok:  

egyéniben váltóban 
U10 lány – fiú U10 lány – fiú – mix 
U11 lány – fiú U11 lány – fiú – mix 
U12 lány – fiú U12 lány – fiú – mix 
U13 lány – fiú U13 lány – fiú – mix 
U14 lány – fiú U14 lány – fiú – mix 
U15 lány – fiú U15 lány – fiú – mix 

6. Helyezések eldöntése: Az érvényben lévő magyar szabályok szerint. 



 

 

7.  Díjazás: nemenként és korosztályonként az egyéni verseny I – III. helyezettjei éremdíjazásban 
részesülnek. A verseny valamennyi résztvevője ajándékot kap, amit csak az ünnepélyes 

      eredményhirdetésen vehet át. 

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

9.  Egyéb:  
 
 Nevezési határidő az egyéni versenyre: 

  2018. október 3. (kedd) 24:00 óra nevezes.pentathlon.hu oldalon 
  2018. október 4. (csütörtök) 24:00 óra nevezes.pentathlon.hu oldalon a tartalékoknak 
 
 Nevezési határidő a váltó versenyre: 

  2018. október 3. (szerda) 24:00 óra nevezes.pentathlon.hu oldalon 
  2018. október 4. (csütörtök) 24:00 óra nevezes.pentathlon.hu oldalon a tartalék váltóknak 

  Sportorvosi engedélyek bemutatásának határideje: 2018. október 3. (szerda) 16:00 óra 
 A kiírt határidők után sem sportorvosi engedély bemutatása, sem egyéni, sem váltó nevezés 

nem lehetséges.  
 Változtatásra csak igazolt sérülés vagy igazolt betegség esetén van lehetőség! 

 
 A bejutott versenyzők és edzők ingyenesen mehetnek be az uszodába. Az egyesületeknek az 

edzőik névsorát a karman.sandor@pentathlon.hu címre kell elküldeniük 2018. október 3. 
szerda 24:00 óráig. Az edzőknek kiadott karszalagok a futópályára történő bejutáshoz is 
kellenek ezért azokat egész nap meg kell őrizni. Edzői karszalag osztás csak az uszodában lesz 
az úszás végéig, legkésőbb 14:00-ig. Az át nem vett karszalagok elvesznek, azok pótlására nem 
lesz lehetőség. Minden edző csak a saját karszalagját veheti át. 

 
 Futáson a váltóknak egységes felszerelés kötelező (minimum egyforma színű és mintájú 

futó felső)! 
 
 Rajtszám osztás az uszodában a következő korosztály melegítése alatt. Szakosztályonként 

maximum 1 edző részvételét kérjük, szülőknek nem adjuk át a rajtszámot! 
 
 A futópályán csak versenyzők tartózkodhatnak! Edzőknek, szülőknek, kísérőknek a lelátón 

kell helyet foglalniuk! Futás bemelegítésre a versenypálya mellett található, másik atlétika 
pályán van lehetőség 

 
 Az eredményhirdetésen minden versenyző megjelenésére feltétlenül számítunk! Csak az 

eredményhirdetésen jelen lévő versenyzők részére adjuk át az ajándékokat!  
 

 Az eredményhirdetésről távolmaradó versenyzők eredményei, a Magyar Öttusa Szövetség 
elnökségének 2018/47 sz. határozata szerint, törlésre kerülnek.



 

 

Tervezett időrend az egyéni versenyen: 
 
Úszás: 
 
melegítés rajt sorrend 

11:00-11:20 11:30 U15 lány–fiú 
U14 lány–fiú 

12:10-12:30 12:30 U10 lány–fiú 
U11 lány–fiú 

13:00-13:20 13:20 U12 lány–fiú 
U13 lány–fiú 

 
Lövészet és futás: 
 
Korosztály Rajtszám 

osztás 
Rajt  sorrend 

U15 nincs 14:30  lövészet lány – fiú 
U10 uszodában 15:15 handicap lány – fiú 
U11 uszodában 15:30 handicap lány – fiú 
U12 uszodában 15:45 handicap lány – fiú 
U13 uszodában 16:45 handicap lány – fiú 
U14 uszodában 17:15 handicap lány – fiú 
U15 atlétika pályán 17:45 handicap lány – fiú 

 
Eredményhirdetés:  
 
U10, U11 és U12 korosztálynak: 16:15 
U13, U14 és U15 korosztálynak: 18:15 
 
Megjegyzés: az időpontok tájékoztató jellegűek, a verseny menetének 

függvényében változhatnak! 



 

 

Tervezett időrend a váltóversenyen: 
 
Úszás: 
 
melegítés rajt sorrend 

8:30-9:00 9:00 U15 lány–fiú–mix 
U14 lány–fiú–mix 

9:25-9:50 9:50 U13 lány–fiú–mix 
U12 lány–fiú–mix 

10:15-10:40 10:40 U11 lány–fiú–mix 
U10 lány–fiú–mix 

 
Futás: 
 
Korosztály Rajtszám 

osztás 
Rajt  sorrend 

U10 12:20 13:00 handicap lány és fiú – mix 
U11 12:25 13:20 handicap lány és fiú – mix 
U12 12:30 13:40 handicap lány és fiú – mix 
U13 12:35 14:30 handicap lány és fiú – mix 
U14 12:40 14:55 handicap lány és fiú – mix 
U15 12:45 15:20 handicap lány és fiú – mix 

 
 
Eredményhirdetés:  
 
U10, U11 és U12 korosztálynak: 14:10 
U13, U14 és U15 korosztálynak: 15:45 
 
 
Az időrendek, rajtsorrendek tájékoztató jellegűek, a változásokat a 
helyszínen kihirdetjük. 
 


