
 

VERSENYKIÍRÁS 
HÁROMTUSA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

U17-19, Junior és Felnőtt korosztály részére 
2019.07.15. 

 

Célja: 2019. évi Háromtusa egyéni és csapat bajnoki helyezések eldöntése. 
 

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség és a Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály 
 

Ideje: 2019. július 15. hétfő - Lányok és Fiúk 

• 10:20 Úszás (10:00 melegítés, utána folyamatosan) 

• 13:00 Futás (első futam U17 lány) 

• Az utolsó futam után Eredményhirdetés 
 

Helye: Székesfehérvár 
Úszás 33m - 8 pálya Városi Uszoda Mészöly Géza u. 47.195829, 18.402950 
Futás 800 m kör, terep Volán-telep Börgöndi út 14. 47.169268, 18.431827 
     

 

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

Korosztályok: 
 
Távok: 
 

 

• U17, U19, Junior, Felnőtt korosztály  

• egyéni + csapat (3fős rangsorolt) 
 szül.év úszás futás 
U17 2004-2003 200 m 3 x 800 m 
U19 2002-2001 200 m 4 x 800 m 
Junior 2000-1998 200 m 4 x 800 m 
felnőtt 1997- 200 m 4 x 800 m 
    

 

Díjazás: Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 

Nevezés: 2019. július 9. kedd, 24:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon. 
2019. július 9. kedd, 16:00 óráig. Sportkönyv bemutatása: nagy.csaba@pentathlon.hu  

• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség! 

• Pótnevezés nem lehetséges, a verseny napján sem! 
 

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

• Uszoda: A versenyen résztvevő versenyzők és edzők kivételével az uszodába lelátójegy 
váltása kötelező (200Ft). Ezt az uszoda pénztárában lehet megvásárolni. 

• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 
 

 Nagy Csaba 
 versenyigazgató h.  

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


 

IDŐBEOSZTÁS 
HÁROMTUSA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

U17, U19, Junior és Felnőtt korosztály részére 
2019.07.15. 

 
július 15. hétfő lány és fiú 

       

 Úszás 10:20 U17 lány - fiú 10:00 melegítés 
  10:40 U19  lány - fiú …folyamatosan 
  ...folyamatosan Junior női - férfi …folyamatosan 
  …folyamatosan Felnőtt női - férfi …folyamatosan 
       

 Futás 13:00 U17 lány handicap 
  13:45 U17 fiú handicap 
  14:30 I. összevont futam lány - fiú handicap 
  15:15 II. összevont futam lány - fiú handicap 
  16:00 III. összevont futam lány - fiú handicap 
  16:45 IV. összevont futam lány - fiú handicap 

      
Eredményhirdetés utolsó futam után U17, U19, Junior, Felnőtt   

       

       
 

Az időpontok tájékoztató jellegűek, az indulók létszámától függően változhat! 
 

A nevezési határidő után a rajtlisták megtekinthetők lesznek az info.pentathlon.hu oldalon, ahol 

folyamatosan lehet követni a versenyt, rajtlisták és eredmények tekintetében. 

Lövészet eredmények procoord.com/results  

 
 
 
 
 
 Nagy Csaba 
 versenyigazgató h. 

http://www.procoord.com/

