
 

VERSENYKIÍRÁS 
U24 ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - GÉRECZ A. EMLÉKVERSENY 

2020.02.22-23. 

Célja: Válogató verseny a 2020. évi U19-es EB-re és VB-re, valamint a 2020. évi egyéni és csapat 
utánpótlás bajnoki helyezések eldöntése. 

 

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség – Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály 
 

Ideje: 2020. február 22. szombat – lovaglás és úszás mindkét nemnek 
2020. február 23. vasárnap – vívás és laser run mindkét nemnek 
 

Helye: Budapest 
Lovaglás 10 ugrás, Nemzeti Lovarda Kerepesi út 7. 47.4993435, 19.0838427 

Úszás 25m/6 pálya Gerevich uszoda  Istvánmezei út 3. 47.503497, 19.0889345 

Székesfehérvár 

Vívás 10 pást Volán-telep Börgöndi út 14. 47.169268, 18.431827 

LR 24 lőállás - 800m 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. 
 

Korosztályok 
Távok: 
 
 

 

• U24, azok a versenyzők, akik 1997 és 1998-ban született felnőtt, junior, U19 és U17 
korosztályú versenyzők 

• egyéni  

• csapat (3 fős rangsorolt) 

• Úszás: 200m 
Vívás: az indulók számától függően, a szabályok szerint, asszóvezetőkkel 
Lovaglás: 10 ugrás (1 összetett) 
Kombi: 4x 800m 

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

Nevezés: 2020. február 20. csütörtök, 24:00 óráig a következők szerint: 
A nevezéseket a kiírás elküldésekor mellékelt táblázat kitöltésével és a 
karman.sandor@pentathlon.hu email címre történő visszaküldésével kell leadni a fenti határidőig. 
2020. február 20. csütörtök 16:00 óráig. Sportkönyv bemutatása: nagy.csaba@pentathlon.hu vagy 
a karman.sandor@pentathlon.hu 

• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség! 

• Pótnevezés a Versenyeztetés általános szabályai 2020 dokumentum 1. pontja szerint 
 

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai szerint a 2020-ra előírtak alapján.  
(Versenyeztetés általános szabályai 2020 13.pont, 2020 oszlop, felnőtt korosztályú) 

• Mindenkinek igyekszünk lehetőséget biztosítani a lovaglásra, de a lovak számának 
függvényében korlátozzuk a lovasok számát. A felnőtt kapitányok, az utánpótláskapitány 
illetve a válogatott lovasedző, valamint annak megbízottja a lovas rajtlistát módosíthatja. 

• Kombinált versenyszámon a névvel és egyesülettel ellátott futó felső az elfogadott. 
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IDŐBEOSZTÁS 
U24 ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - GÉRECZ A. EMLÉKVERSENY 

2020.02.22-23. 
 

      
február 22. szombat  

      

 
Lovaglás 10:00 első női lovas 9:00 közös pályabemutató 

   utána folyamatosan a férfiak 

 
Úszás 12:40 első női futam Start 12:20 melegítés 

  13:30 első férfi futam Start 13:10 melegítés 
február 23. vasárnap férfi 

      

 
Vívás 09:30 női vívás Start 09:00 melegítés 

  12:00 férfi vívás 11:30 melegítés 

 
LR 14:30 I. futam Start 14:00 melegítés 

  15:15 II. futam (női és férfi) 14:45 melegítés 

  15:45 Eredményhirdetés női  

  16:30 III. futam Start 16:00 melegítés 

  17:00 Eredményhirdetés férfi  

      
 
 
Az időpontok tájékoztatójellegűek, a változás jogát fenntartjuk! 

 
 
 

 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 
 


