VERSENYKIÍRÁS

JUNIOR, U19 ÉS U17 VÁLOGATÓ
2021.01.06-10.

Célja:

Válogató verseny a kihírdetett válogatási elvek szerint, versenyzési lehetőség a felnőtt
versenyzőknek.

Rendező:

Magyar Öttusa Szövetség

Ideje:

2021. január 6. szerda – lovaglás a felnőtteknek (csak abban az esetben, ha pénteken nem lesz
elegendő rendelkezésre álló ló)
2021. január 8. péntek – lovaglás a junior korosztály mindkét nemének
2021. január 9. szombat –női junior és U19, valamint U17 fiú verseny
2021. január 10. vasárnap – férfi junior és U19, valamint U17 lány verseny

Helye:

Budapest
Lovaglás
Úszás
Vívás
LR

Indulhatnak:

Azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek és az egyesületük nevezési
határidőig benevezte őket.

10 ugrás, 1 össz.
25m/6 pálya
max 10 pást
30 lőállás +R1,R2

Nemzeti Lovarda
KSI uszoda
Gerevich Sp.
BOK csarnok

Kerepesi út 7.
Istvánmezei út 1-3.
Istvánmezei út 1-3.
Dózsa György út 1.

47.499343, 19.083842
47.5045238,19.0951153
47.5045238,19.0951153
47.5013123,19.0974588

Korosztályok •

junior és U19 válogatón
o felnőtt, junior, U19 és U17 korosztályú versenyzők nevezhetők
• U17 válogatón
o U17 és U15 korosztályú versenyzők nevezhetők
Mindkét válogató esetében a Versenyeztetés általános szabályai 2020 szerint, a verseny
korosztályánál 1 korcsoporttal fiatalabb versenyzők nevezhetők.
További felnevezésre nincs lehetőség!

Távok:

•
•

Úszás: 200 m,
Vívás: az indulók számától függetlenül, a szabályok szerint, asszóvezetőkkel,
Lovaglás: 10 ugrás (1 összetett),
Laser Run: 4 x 800 m felnőtteknek, junioroknak és az U19-nek
3 x 800 m az U17 korosztálynak

Díjazás:

• felnőttek: nemenként az 1-3 helyezettek éremdíjazásban részesülnek
• junior-U19: mindkét korosztályban (junior és U19 külön-külön) és mindkét nemben az egyéni és
a 3 fős rangsorolt csapatverseny 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek
• U17: az egyéni és a 3 fős rangsorolt csapatverseny 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.

Nevezés:

2021. január 5. kedd, 16:00 óráig felnőttek nevezése a nevezes.pentathlon.hu oldalon
2021. január 6. szerda, 24:00 óráig: a nevezes.pentathlon.hu oldalon
2021. január 6. szerda 16:00 óráig. Sportkönyv bemutatása:
• személyesen, előre egyeztetett időpontban
• vagy emailben a karman.sandor@pentathlon.hu címre küldve
• 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 2021-ra előírtak alapján.
(Versenyeztetés általános szabályai 2020 13.pont, 2021 oszlop, junior, U19 korosztályú sorok)
Mindenkinek igyekszünk lehetőséget biztosítani a lovaglásra, de a lovak számának függvényében
korlátozzuk a lovasok számát. A felnőtt kapitányok, az utánpótlás kapitány, illetve a válogatott
lovasedző, valamint annak megbízottja a lovas rajtlistát módosíthatja.
Kombinált versenyszámon a névvel és egyesülettel ellátott futó felső az elfogadott.
Koronavírus-járvány miatti előírások, szabályok:

Általános szabályok:
- A verseny során egyik helyszínen sem tartózkodhatnak nézők, kísérők, szülők a zárt helyiségekben.
- A verseny során, a versenyzők kivételével, a maszk viselése, zárt és nyitott helyszíneken is, egyaránt kötelező
- Azokat, akik a kiadott szabályokat nem tartják be, az előírásokat megszegik, a verseny helyszíneiről kizárjuk
- Azok az edzők, akiknek a neve nem került leadásra a megadott határidőig, azok nem léphetnek be a helyszínekre.
Lovarda:
- A lovaglás a fedeles lovardában kerül megrendezésre
- A Nemzeti Lovarda aktuális járványügyi előírásai a következő linken olvashatók, melynek betartására mindenkit
nyomatékosan kérünk:
https://www.nemzetilovarda.hu/2021/10/03/jarvanyvedelmi-intezkedesek-nemzeti-lovardaban/
Uszoda:
- A kormány által, sportrendezvényekre vonatkozó előírásokon túl, a versenyzők kivételével, a maszk viselése
mindenki számára kötelező!
- Az uszodába egyesületenként 1 edző belépésére lesz lehetőség
Vívóterem:
- A versenyzők kivételével a teremben a maszk viselése mindenki számára kötelező
- 2 vívócsapatonként 1 edző belépésére lesz lehetőség
- a vívás eredményeit fordulónként közzétesszük az info.pentathlon.hu oldalon
BOK csarnok:
- A csarnokba a futamban résztvevő egyesületekből maximum 1 futó és 1 lövő edző belépésére lesz lehetőség
- A versenyzők kivételével a csarnokban a maszk viselése kötelező
- A lövészet eredményeit a http://www.procoord.com/results/competitionlist weboldalon lehet követni
Kármán Sándor
versenyigazgató

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS

JUNIOR, U19 ÉS U17 VÁLOGATÓ (2021.01.06-10.)
január 6. szerda felnőtt nők és férfiak
Lovaglás 09:00

első női lovas és utána folyamatosan a férfiak

08:00

közös pályabemutató

Figyelem! Csak abban az esetben, ha pénteken nem áll rendelkezésre elegendő ló
január 8. péntek junior nők és férfiak (esetleg felnőttek)
Lovaglás 09:00

első női lovas és utána folyamatosan a férfiak

08:00

közös pályabemutató

január 9. szombat felnőtt, junior, U19 női és U17 fiú
Vívás

10:30

vívás Start – felnőtt, junior, U19 női

09:30

terem nyitás, melegítés

Úszás

13:30

úszás Start – U17 fiúk

13:00

melegítés

14:30

úszás Start – felnőtt, junior, U19 női

14:00

melegítés

16:30

I. futam Rajt – U17 fiúk

16:00

melegítés

16:45

melegítés

LR

Úszásban elöl állók számára
17:15

II. futam Rajt

felnőtt, junior, U19 női (3 szám után hátrébb állók és az 1. futamból kimaradt U17 fiúk)

17:40

Eredményhirdetés – U17 fiúk

18:15

III. futam Rajt – felnőtt, junior, U19 női

17:40

melegítés

a 3 szám után összetettben élen állók részére
18:45

Eredményhirdetés
január 10. vasárnap felnőtt, junior, U19 férfi és U17 lány

Vívás

10:30

vívás Start – felnőtt, junior, U19 férfi

09:30

terem nyitás, melegítés

Úszás

13:30

úszás Start – U17 lányok

13:00

melegítés

14:30

úszás Start – felnőtt, junior, U19 férfi

14:00

melegítés

16:30

I. futam Rajt – U17 lányok

16:00

melegítés

16:45

melegítés

LR

Úszásban elöl állók számára
17:15

II. futam Rajt

felnőtt, junior, U19 férfi (3 szám után hátrébb állók és az 1. futamból kimaradt U17 fiúk)

17:40

Eredményhirdetés – U17 lányok

18:15

III. futam Rajt – felnőtt, junior, U19 férfi
a 3 szám után összetettben élen állók részére

18:45

Eredményhirdetés

Az időpontok tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk!

17:40

melegítés

