
 

VERSENYKIÍRÁS 
Téli Kupa 1. forduló 

2021.01.30. 
 

Célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, játékos rendszerű versenyzés 
 

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség és a Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály 
 

Ideje: 2021. január 30. szombat - Lányok és Fiúk 
• 9:20 Úszás (9:00 melegítés, utána folyamatosan) – uszoda nyitás 8:30-kor 
• 12:00 Futás (első futam rajt) 
• Eredményhirdetés folyamatosan 

 
Helye: Székesfehérvár 

Úszás 33m - 8 pálya Városi Uszoda Mészöly Géza u. 47.195829, 18.402950 
Futás 400 m kör 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: 
 

 

U10-U15, nyílt és Masters korosztály 
 

 úszás laser run 
U10 66 m 2x400 m 
U11 100 m 2x400 m 
U12 100 m 3x400 m 
U13 200 m 2x800 m 
U14 200 m 3x800 m 
U15 200 m 3x800 m 
Open 200 m 4x800 m 
Masters 100 m 4x400 m 
   

 

Díjazás: Háromtusa: 
• U10 és U11 korosztályban mindenki érmet kap 
• U12-U15 korosztályban az egyéni és rangsorolt 1-3. helyezettek éremdíjazásban 

részesülnek 
• Nyílt és Masters korosztályban az egyéni 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek 

Kieséses Laser Run: 
• minden meghirdetett korosztályban az egyéni 1-3. helyezettek éremdíjazásban 

részesülnek 
 

Nevezés: 2021.január 29. péntek 14:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon. 
2021.január 29. péntek 12:00 óráig. Sportkönyv bemutatása: karman.sandor@pentathlon.hu 

• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség! 
• Pótnevezés a Versenyeztetés általános szabályai 2020 dokumentum 1. pontja szerint 

 
  



 

Egyéb: • Uszoda: Belépés csak a versenyzők és edzők számára lehetséges 
• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 
• Lövészet melegítés: Önállóan, saját eszközökkel 
• Kombinált versenyszámon nem kötelező a névvel és egyesülettel ellátott futó felső. 
• Koronavírus-járvány miatti előírások, szabályok: 
 

Általános szabályok: 
- A verseny során egyik helyszínen sem tartózkodhatnak nézők, kísérők, szülők 
- 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. 
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 
Sporttelep: 

- A fedett lőtérre a futamban résztvevő egyesületekből maximum 1 lövő edző belépésére lesz lehetőség 
- A versenyzők kivételével a sporttelepen a maszk viselése kötelező 

 
Kieséses Laser Run leírás, szabályok: 

- minden korosztálynak 400 méteres köröket kell teljesítenie (amennyiben lesz rá lehetőség akkor az U11-
ben 200 méteres kör) 

- minden korosztályban 20 fős futamokat indítunk, ha többen vannak akkor az indulókat megfelezve indítjuk 
a futamot (kevesebb induló esetén lásd a későbbi leírást) 

- -minden futamból 1-1 kör után (400 méter) 5 versenyző kiesik (utolsó 5), 
- -a következő kör rajtja 1 perc pihenő után azonnal 
- -amennyiben 2 futam volt a korosztályban, úgy a 10 legjobbnak egy döntő futama lesz 2 x 400 m-en 

(várhatóan a kvalifikációban nem lesz meg a 4 kör) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Indulók száma és lebonyolítás: 
1-10 5 fő alatt közvetlen döntő, 6-10 között az 1. kör után kiesik annyi fő, hogy 5 versenyző maradjon. 
 U11 2x400 vagy 2 x 200 
 U13 2 x 400 
 U15 4 x 400 
 Nyílt 4 x 400 
 Masters 2 x 400 
 
11-15 az 1. kör után kiesik annyi versenyző, hogy 10 fő maradjon, a második kör után pedig 5 fő, a 3. kör a döntő 
 U11 3x400 vagy 3 x 200 
 U13 3 x 400 
 U15 4 x 400 
 Nyílt 4 x 400 
 Masters 3 x 400 
ugyanígy bonyolódik a verseny, ha a futamlétszám is ennyi 
  



 

 
16-20 az 1. kör után kiesik annyi fő, hogy 15 fő maradjon és utána mindig az utolsó 5 esik ki. 
 U11 4x400 vagy 4 x 200 
 U13 3 x 400 
 U15 4 x 400 
 Nyílt 4 x 400 
 Masters 3 x 400 
 

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS 
Téli Kupa 1. forduló 

2021.01.30. 
 
január 30. szombat lány és fiú 

       
 Úszás 9:20 U10 lány - fiú 9:00 melegítés 

  folyamatosan U11, U12…..Nyílt, 
Masters lány - fiú …folyamatosan a medence 

hátsó területén 
       

 Laser Run 12:00 U10 lány handicap 

  
a további futamok kb 20 percenként rajtolnak, a futamok feltöltésre kerülnek, 
úgy, hogy az úszásban hátrébb állókkal töltjük fel a futamokat. Ezt a helyszínen 
folyamatosan hirdetni fogjuk. 

 
Az időpontok tájékoztató jellegűek, az indulók létszámától függően változhatnak! 
 

A nevezési határidő után a rajtlisták megtekinthetők lesznek az info.pentathlon.hu oldalon, ahol 
folyamatosan lehet követni a versenyt, rajtlisták és eredmények tekintetében. 

 
 
 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 


