
 

VERSENYKIÍRÁS 
ELIT BAJNOKSÁG 

U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 
2019.10.05-06. 

 
Célja: A 2019. évi legjobb utánpótláskorú versenyzők országos versenyeztetése 

 
Rendező: Kaposvári Építők AC és a Magyar Öttusa Szövetség 

 
Ideje: 2019. október 05. szombat: egyéni (ünnepélyes megnyitó) 

2019. október 06. vasárnap: váltó + LaserRun 
 
Ünnepélyes megnyitó szombat 10:20 az uszodában 

 részvétel minimum az U11, U12, U13, U14, U15 korosztálynak 
 egységes, egyesületi felszerelés kötelező! 

 
Meghívott vendégek:  

 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője 
 Magyar Öttusa Szövetség képviselője 

 
Helye: Kaposvár 

Úszás Virágfürdő Kaposvár Csík Ferenc sétány 1. 46.351617, 17.794635 
Futás Arany János utcai edzőpálya Arany János utca 97. 46.368547, 17.794098 
     

 

Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes öttusa engedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkeznek és a 
2019-es MK fordulókon elért eredményeikkel kvalifikálták magukat valamint az egyesületük a 
nevezési határidőig benevezi őket a nevezes.pentathlon.hu weboldalon. 
 

Korosztályok: 
 
Távok: 
 

 

 U10-11-12-13-14-15-es korosztály  
 

egyéni:     váltó:   
 szül.év úszás futás   úszás futás 
U10 2010. 50 m 800 m   2x 25 m 2x 400 m 
U11 2009. 100 m 800 m   2x 50 m 2x 400 m 
U12 2008. 100 m 1600 m   2x 50 m 2x 800 m 
U13 2007. 200 m 1600 m   2x 100 m 2x 800 m 
U14 2006. 200 m 1600 m   2x 100 m 2x 800 m 
U15 2005. 200 m 1600 m   2x 100 m 2x 800 m 
        

 

Díjazás: Az egyéni és a váltóverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 

Nevezés: 2019. október 2. szerda, 24:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon. 
2019. október 2. szerda, 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! 
 Változtatásra csak igazolt sérülés vagy igazolt betegség esetén van lehetőség! 

 
  



 

  

Egyéb:  Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai szerint a 2019-re előírtak alapján. 
 Parkolás: Az uszoda és az atlétikai pályánál is ingyenes 
 Uszoda: A versenyen résztvevő versenyzők és edzők kivételével az uszodába lelátójegy 

váltása kötelező (400Ft). Ezt belépéskor lehet megvásárolni. Az egyesületeknek az 
edzőik névsorát a karman.sandor@pentathlon.hu címre kell elküldeniük 2019. október 
1 kedd 24:00 óráig. A medencetérben csak a versenyzők tartózkodhatnak. 

 Rajtszám: Minden induló a versenyre szóló rajtszámot kap. 
A váltóversenyre is a MÖSZ biztosít rajtszámot  
Mindkét nap rajtszámosztás az uszodában. 

 Váltó futáson egységes felszerelés kötelező (min. egyforma színű és mintájú futó felső)! 
 Futópályán csak a versenyzők tartózkodhatnak. Edzőknek, szülőknek, kisérőknek a 

futópályán kívül kell helyet foglalniuk. Futás bemelegítésre a versenypályán kívül van 
lehetőség. 

 Eredményhirdetés minden versenyző megjelenésére számítunk. Érem és ajándék 
átvételre utólag nincs lehetőség. 

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

 
 

 
 

 
 
 
 Nagy Csaba 
 versenyigazgató h. 



 

IDŐBEOSZTÁS 
ELIT BAJNOKSÁG 

U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 
2019.10.05-06. 

 
október 5. szombat egyéni 

      
 Úszás 10:20 Megnyító  
  10:30 U10, U11 lány - fiú 10:00-10:20 melegítés 
  11:20 U12, U13 lány - fiú 11:00-11:20 melegítés 
  12:20 U14, U15 lány - fiú 12:00-12:20 melegítés 
      

 Futás 15:00 U10 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
  15:15 U11 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
  15:30 U12 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
  16:15 U13 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
  ...folyamatosan U14 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
  …folyamatosan U15 lány - fiú handicap (1-1 futam) 

     
Eredményhirdetés 15:50 U10, U11, U12   

  utolsó futam után U13, U14, U15   

 
október 6. vasárnap váltó 

      
 Úszás 10:20 U10 lány - fiú - mix 10:00-10:20 melegítés (25m-es) 
  10:40 U11, U12 lány - fiú - mix 10:00-10:35 melegítés (50m-es) 
  11:25 U13 - U15 lány - fiú - mix 11:05-11:25 melegítés (50m-es) 
     
      

 Futás 13:00 U10 lány – fiú - mix handicap (1-1 futam) 
  13:20 U11 lány - fiú - mix handicap (1-1 futam) 
  13:40 U12 lány - fiú - mix handicap (1-1 futam) 
  14:30 U13 lány - fiú - mix handicap (1-1 futam) 
  ...folyamatosan U14 lány - fiú - mix handicap (1-1 futam) 
  …folyamatosan U15 lány - fiú - mix handicap (1-1 futam) 

     
Eredményhirdetés 14:10 U10, U11, U12   

  kb. 16:00 U13, U14, U15   

 
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. 


