
Fitparádé Háromtusa Kupa 

Lövészet / Úszás / Futás 

Egyéni verseny 

Időpont: 
2019. október 12. szombat 
 
Helyszín: 
Budapesti Mom Sport Uszoda és Sportközpont (1123 Budapest, Csörsz u. 14-
16.) 
A versenyirodát és az uszodát a Csörsz utca szintjén belépve lehet 
megközelíteni. 
Lövészet: versenyirodánál (Balett terem). Az előnevezések beérkezése után 
küldjük ki az időpontokat, hogy melyik versenyző, mikor lőhet. 
Úszás: Mom Sport Uszoda 25m-es medence 
Futás: Gesztenyés Park 
 
Program:  
10:00 – Versenyiroda (Balett terem) nyitása 

10:15-11:45-ig lövészet (október 10-én a nevezések alapján küldjük ki az 
egyéni időpontokat) 
11:30-tól uszoda nyitva, a Balett termen keresztül 
11:45-12:15-ig melegítés a 25m-es beltéri medencében 
12:15-13:15-ig úszás rajtok folyamatosan az I. korcsoporttól kezdődően 
13:45-kor az uszodát el kell hagynunk. Kérjük, ezt mindenki vegye 
figyelembe! 
13:30-14:30-ig Futás rajtok folyamatosan az I. korcsoporttól kezdődően 
 
Eredményhirdetés egyből a futás futamok után a Mom Sport területén 
 
A szülők és a versenyzők segítői az uszoda tribünjén foglalhatnak helyet. 
Külön szekrényeket nem biztosítunk. A versenyzők felszereléseiket a 
tribünre vihetik fel átöltözés után. 
Nevezés e-mailen: megathlon.nevezes@gmail.com 
CSAK ELŐNEVEZÉST FOGADUNK EL: név, születési dátum és 
kapcsolattartó telefonszáma. 
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. október 09-e, szerda! 
Minden korcsoportban maximum 16 női és 16 férfi nevezést tudunk 
fogadni! 
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Nevezési díj: 2.000Ft 
A versenyzők a versenyzői karszalaggal a Hegyvidéki Fitparádén részt 
vehetnek. 
Kísérőknek kísérői karszalaggal a kültéri programok látogatása ingyenes 
(futás, lövészet). A belső programok (csarnok, uszoda) megtekintése belépő 
köteles, melynek díja: 2.500 Ft. 
 
Korcsoportok és távok: 

Korcsoport Életkor Korosztály Versenytáv 

I. 9 éves korig 2010-…… 50m úszás 800m futás 

II. 10-12 éves 2007-2009 100m úszás 1200m futás 

III. 13-18 éves 2001-2006 200m úszás 1200m futás 
IV. 19-39 éves 1980-2000 200m úszás 1600m futás 

V. 40 éves kortól ……-1979 200m úszás 1600m futás 
 

+ MINDEN versenyzőnek lövészet: 2 perc gyakorlás után kell minél több 
találatot elérni 1 perc alatt. 
 
Körülmények és távok: 
Lövészet: 
I.korcsoport 5m-ről két kézzel 
II. korcsoport 5m-ről egy kézzel 
III-V. korcsoport 8m-ről 1 kézzel 
Futás 
800m (2 kör), 1200m (3 kör), 1600m (4 kör) 
Rekortán futókör. 
Úszás 
25 méteres feszített víztükrű medencében. 1 sávon 2 fő vonalban úszik. A rajt 
vízből történik. 
Vízhőmérséklet: 25-27 0C 
 
Értékelés, díjazás: 
Futó idő + Úszó idő – lövő találatok száma szorozva 3 másodperccel 
Pl. 2:16mp futás + 0:40mp úszás – 5 találat (5x3=15mp) = 2:41mp a 
végeredmény 
Emléklap Mindenkinek a regisztrációnál! 
Korcsoportonként és nemenként: 
I-III. helyezett érem díjazásban részesül. 
 
Rendező: Megathlon SE, Elődné Márkus Emese 06 20 / 258 10 64 


