
 

VERSENYKIÍRÁS 
BÉRES KÉTTUSA MAGYAR KUPA IV. FORDULÓ 

U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 
2021.09.25. 

 
Célja: Versenyzési lehetőség biztosítása 
Rendező: Váci Vízmű SE 
Ideje: 2021. szeptember 25. szombat - Lányok és Fiúk 

• 10:20 Úszás (10:00 melegítés, utána folyamatos melegítés másik medencében) 
• Futás (első futam U10 lány) 

Helye: Vác 
Úszás Váci Uszoda Strand 

2600 Vác, Ady Endre stny. 16. 33 m – 8 pálya 47.7755889,19.1274583 

Futás Vanyek Béla Sportcentrum 
2600 Vác, Kosdi u. 800 m futókör 47.778896,19.1360619 

 

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

Korosztályok: 
 
Távok: 
 

 

• U10-11-12-13-14-15-es korosztály (egy korosztállyal feljebb nevezés engedélyezett)  
• egyéni + csapat (3 fős rangsorolt) 

 szül.év úszás futás 
U10 2012 66 m 800 m 
U11 2011 100 m 800 m 
U12 2010 100 m 1600 m 
U13 2009 200 m 1600 m 
U14 2008 200 m 1600 m 
U15 2007 200 m 1600 m 

 

Díjazás: Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
U10 korosztály minden indulója emlékérmet kap. 

Nevezés: 2021. szeptember 23. csütörtök, 24:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon. 
2021. szeptember 23. csütörtök, 16:00 óráig. Sportkönyv bemutatása: 
karman.sandor@pentathlon.hu  

• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség! 
• Pótnevezés a Versenyeztetés általános szabályai 2021 1. pontja alapján. 

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai szerint a 2021-re előírtak alapján. 
• Szülők és kísérők az uszodába csak kísérő jegy váltásával léphetnek be, melynek díja 

600 Ft/fő. A jegyek megváltására az uszoda pénztárában van lehetőség. 
• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 

 
  



 

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS 
BÉRES KÉTTUSA MAGYAR KUPA IV. FORDULÓ 

U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 
2021.09.25. 

 
szeptember 25. szombat lány és fiú 

      
 Úszás 10:20 U10 lány - fiú 10:00 melegítés 
  10:40 U11 lány - fiú 10:00-től 12:30-ig 

folyamatosan, 
melegítő 25 m-es 
medencében, 
minden korosztálynak 

  10:55 U12 lány - fiú 
  11:10 U13 lány - fiú 
  11:30 U14 lány - fiú 
  11:50 U15 lány - fiú 
      

 Futás 13:30 U10 lány - fiú csoportos (kb. 2-2 futam) 
  14:00 U11 lány - fiú csoportos handicap (kb. 2-2) 
  15:00 U12 lány - fiú csoportos handicap (kb. 2-2) 
  15:25 U13 lány - fiú csoportos handicap (kb. 2-2) 
  16:10 U14 lány - fiú handicap 
  16:35 U15 lány - fiú handicap 

     
Eredményhirdetések      

 U11 14:40   
 U12 és U13 15:55   
 U14 és U15 17:10   

 

Az időpontok tájékoztató jellegűek, a verseny folyamatosan fog zajlani 
az uszodában és a futópályán egyaránt! Az időrendről folyamatosan 

tájékoztatjuk a jelenlévőket. 
 

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

 
 

 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 


