VERSENYKIÍRÁS
DECATHLON NÉGYTUSA MAGYAR KUPA III. FORDULÓ
U17-es korosztály részére
2019.05.22. és 05.25.

Célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása, és válogató verseny az ifjúsági “B” Európa Bajnokságra

Rendező:

Magyar Öttusa Szövetség

Ideje:

2019. május 22. (szerda) lányok és fiúk
• 17:00 Vívás Start, asszóvezető nélkül, egyéni csörtelap alapján, lányok fiúk egy időben.
2019 május 25. (szombat) lányok és fiúk
• 10:20 Úszás lány (10:00 melegítés), 11:10 Úszás fiú (10:50 melegítés)
• 14:00 Kombi I. futam „első 36” lány
• 15:00 Kombi II. futam „37-től” lányok és fiúk
• 16:00 Kombi III. futam „első 36” fiú
• 16:30 Eredményhirdetés (4tusában)

Helye:

Budapest
Vívás
nagy terem
Gerevich Aladár N.Spcs.
Úszás
25m - 6 pálya
Gerevich Aladár N.Spcs.
Kombi 36 lőállás - 800m Postás Sporttelep

Istvánmezei út 3.
Istvánmezei út 3.
Róna u. 86.

47.503362, 19.093386
47.503559, 19.091176
47.5101369, 19.1160707

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

Korosztályok
Távok:

•
•
•
•
•

U17-es korosztály (U15 felnevezhető)
egyéni + csapat (3fős rangsorolt)
Úszás: 200m
Kombi: 3x 800m
Vívás: körvívás 1 találat, ha az indulószám szerint a szabály így rendelkezik
o egyéni csörtelap alapján „ellenfél keresés”, kör végén a csörtelapot le kell adni!

Díjazás:

Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. (4tusa)

Nevezés:

2019. május 21. kedd, 24:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon.
2019. május 21. kedd, 16:00 óráig. Sportkönyv bemutatása: nagy.csaba@pentathlon.hu
• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség!
• Pótnevezés nem lehetséges!

Egyéb:

•
•

Felszerelés: a Versenyeztetés ált. szabályai szerint a 2019-re előírtak alapján.
(Versenyeztetés általános szabályai 2019 13.pont, 2019 oszlop)
A Postás SE területén történő parkolási rend a kiírás végén mellékelve
Nagy Csaba
versenyigazgató h.

IDŐBEOSZTÁS
DECATHLON NÉGYTUSA MAGYAR KUPA III. FORDULÓ
U17-es korosztály részére
2019.05.22. és 05.25.
május 25. szerda lány és fiú
Vívás

17:00

lány és fiú Start

16:00 teremnyitás

10:20

lány futam Start

10:00 melegítés

11:10

fiú futam Start

10:50 melegítés

14:00

I. futam Start (lány)

13:00 melegítés

15:00

II. futam Start (lány és fiú)

14:20 melegítés

16:00

III. futam Start (fiú)

május 25. szombat lány és fiú
Úszás

Kombi

16:30 Eredményhirdetés

Az időpontok tájékoztatójellegűek, a változás jogát fenntartjuk!
Rajtlisták és eredmények

info.pentathlon.hu
Nagy Csaba
versenyigazgató h.

Parkolási információk a Postás Sportegyesület és Sporttelep területén
Behajtás a Róna utca 86 felől
Behajtás után az út végén balra, a bal oldalon található betonos kézilabda pályán, a helyek függvényében lehetséges.

A főbejárat előtt parkolni tilos!

