
 

VERSENYKIÍRÁS 
U19-U17 felkészülési verseny 

2021.04.10-04.11. 
 

Célja: Versenyzési lehetőség biztosítása 
 

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség és a Móri Öttusa SE 
 

Ideje: 2021. április 10. szombat - Lányok és 2021. április 11. vasárnap - Fiúk 
• 9:30 Úszás (9:00 -9:25 melegítés) további bontás lehetséges 
• 12:00 Laser Run (első futam rajt) 
• Eredményhirdetés 

 
Helye: Mór 

Úszás 25m - 6 pálya Wekerle Sándor Táncsics M. u. 25 47.3699735,18.2157845 Futás 800 m kör Szabadidő Központ 
     

 

Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek és az egyesületük 
nevezési határidőig benevezte őket a nevezes.pentathlon.hu weboldalon. 
 

Korosztályok: 
 
Távok: 
 

 

U19-U17 (U15ös korosztály versenyzői az utánpótlás kapitány névre szóló meghívása 
esetén, nevezésüket a versenyigazgató intézi 

 
 úszás laser run 
U17 200 m 3x800 m 
U19 200 m 4x800 m 
   

 

Díjazás: • Mindkét korosztályban nemenként az 1-3. egyéni és csapat helyezettek 
éremdíjazásban részesülnek. Csapatverseny legalább 3 db 3 fős csapat esetén kerül 
kihírdetésre 

 
Nevezés: 2021.április 8. csütörtök 24:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon. 

2021.április 8. csütörtök 16:00 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 
• Koronavírus-járvány miatti előírások, szabályok: 
 

 
  



 

Általános szabályok: 
- A verseny során a Wekerle Sándor Szabadidő Központ területén nem tartózkodhatnak nézők, kísérők, szülők 
- A sporttelepen a maszk viselése kötelező, kivéve az éppen versenyző vagy melegítő versenyzőknek.  

Úgynevezett holtidőben a versenyzőknek is kötelező a maszk viselése! 
- 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. 
- edzők névsorának leadási határideje: 2021. április 8. 24:00 
- egyesületenként maximum 3 fő edző neve adható le (1 úszóedző, 1 lövő edző és 1 futóedző) 

 
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 

 
Laser Run: 
- A lőállásokban a szociális távolságtartás szabályai szerinti távolság kerül kialakításra. 
- A rajtszámok fertőtlenítéséről, újbóli használatáról az egyesületeknek kell gondoskodnia. 
- A lőállások száma a nevezések és a helyszín együttes figyelembevételével kerül kialakításra. 

 
 

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS 
U19-U17 felkészülési verseny 

2021.04.10-04.11. 
 

április 10. szombat lány és április 11. vasárnap fiú 
 

 Úszás 9:30 U19 lány/fiú 9:00 melegítés 

  folyamatosan U17 lány/fiú 

amennyiben a nevezések 
száma több mint 40 fő lesz a 
2 korcsoportban, abban az 
esetben külön melegítés 
kerül kijelölésre az U17-nek 

 Laser Run 12:00 U19-U17 lány/fiú handicap 
  a további futamok kb 45 percenként rajtolnak 

 
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 


