
 

VERSENYKIÍRÁS 
DECATHLON KÉTTUSA MAGYAR KUPA III. FORDULÓ 

U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 
2019.05.18. 

 
Célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, és válogató verseny a 2019. évi Elit Bajnokságra. 

  

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség 
 

Ideje: 2019. május 18. szombat - Lányok és Fiúk 

• 09:00 Úszás (08:30 melegítés, utána korosztályonként) 

• 13:30 Futás (első futam U10 lány utána U10 fiú) 

• 15:40 és 17:30 Eredményhirdetés 
 

Helye: Budapest (Nemzeti Közszolgálati Egyetem ) 
Úszás 25m - 8 pálya Ludovika Campus 1083 Ludovika tér 2. 47.479975, 19.090270 
Futás 800 m kör Ludovika Campus 1083 Ludovika tér 2. 47.479975, 19.090270 
     

 

Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek és az egyesületük nevezési 
határidőig benevezte őket a nevezes.pentathlon.hu weboldalon. 
 

Korosztályok: 
 
Távok: 
 

 

• U10-11-12-13-14-15-es korosztály (egy korosztállyal feljebb nevezés engedélyezett)  

• egyéni + csapat (3 fős rangsorolt) 
 szül.év úszás futás 

U10 2010. 50 m 800 m 

U11 2009. 100 m 800 m 

U12 2008. 100 m 1600 m 

U13 2007. 200 m 1600 m 

U14 2006. 200 m 1600 m 

U15 2005. 200 m 1600 m 

    
 

Díjazás: Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
U10 korosztály minden indulója emlékérmet kap. 
 

Nevezés: 2019. május 16. csütörtök, 24:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon. 
2019. május 16. csütörtök, 16:00 óráig. Sportkönyv bemutatása: nagy.csaba@pentathlon.hu  

• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség! 

• Pótnevezés (és névcsere) nem lehetséges, a verseny napján sem! 

• Kérnék minden edzőt, szülőt, hogy a „nevezes.pentathlon.hu” oldalon ellenőrizze le, hogy a 
„nevezett” listában szerepel-e a versenyzője/gyermeke.    

 

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai szerint a 2019-re előírtak alapján. 

• Uszoda: Szülők és kísérők részére a lelátó használata ingyenes. A lelátó megközelítése a kijelölt 
útvonalon fog történni 

• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 

• Parkolás: edzők és kísérők részére csak közterületen van lehetőség parkolásra 

 
 Nagy Csaba 
 versenyigazgató h.  

file:///D:/KS/Dokumentumok/versenyek/2017/1208%20Héraklész%202/nevezes.pentathlon.hu


 

IDŐBEOSZTÁS 
DECATHLON KÉTTUSA MAGYAR KUPA III. FORDULÓ 

U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 
2019.05.18. 

 
május 18. szombat lány és fiú 

      

 Úszás 09:00 U10 lány - fiú 08:30 melegítés 
  09:50 U11 lány - fiú 09:20 melegítés 
  10:45 U12 lány - fiú 10:15 melegítés 
  11:45 U13 lány - fiú 11:15 melegítés 
  13:00 U14 lány - fiú 12:30 melegítés 
  13:55 U15 lány - fiú 13:30 melegítés 
      

 Futás 13:30 U10 lány - fiú csoportos (kb. 4-4 futam) 
  14:20 U11 lány - fiú csoportos handicap (kb. 2-2) 
  15:00 U12 lány - fiú csoportos handicap (kb. 2-2) 
  16:00 U13 lány - fiú csoportos handicap (kb. 2-2) 
  16:30 U14 lány - fiú csoportos handicap (kb. 2-2) 
  17:00 U15 lány - fiú handicap 

     
Eredményhirdetés 15:40 U10, U11, U12   

  17:30 U13, U14, U15   
      

 
 
 
 
 
Az időpontok tájékoztató jellegűek, az indulók létszámától függően változhat! 
 
 
 
 
 Nagy Csaba 
 versenyigazgató h. 


