
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
U24 ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - GÉRECZ A. EMLÉKVERSENY 

2021.10.29-11.01. 
Célja: a 2021. évi egyéni és csapat utánpótlás bajnoki helyezések eldöntése. 

 
Rendező: Magyar Öttusa Szövetség – Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály 

 
Ideje: 2021. október 29. péntek – vívás mindkét nemnek és az elődöntők bónusz vívásai 

2021. október 30. szombat – elődöntők mindkét nemnek (úszás, laser run) 
2021. október 31. vasárnap – döntők mindkét nemnek (bónusz vívás, úszás, laser run) 
2021. november 1. hétfő – lovaglás a döntőbe jutott versenyzőknek 
 

Helye: Budapest 
Vívás, Bónusz Vívás (asszóvezetőkkel, szabályok szerinti pást mennyiség) 
 Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok (nagy terem) 

1146 Budapest, Istvánmezei út 3. - 47.503497, 19.0889345 
Lovaglás (időjárástól függően nyitott vagy fedett - 12 ugrás) 
 Nemzeti Lovarda 

1087 Budapest, Kerepesi út 7. - 47.4993435, 19.0838427 
Székesfehérvár 
Úszás (33 m – 8 pálya) 
 Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 

8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 800. - 47.1957279,18.4007129 
Bónusz Vívás és Laser Run (18+2 lőállás, Apeom tábla) 
 Volán-telep 

8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. - 47.169268, 18.431827 
 

Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel és 2021-re érvényes 
versenyengedéllyel rendelkeznek, és az egyesületük nevezési határidőig benevezte őket. 
 

Korosztály: U24 
Nevezhető korosztályok: 

- 1998 és 1999-ben született felnőtt, 
- junior, 
- U19, 
- U17, 
- U15 korosztályú versenyzők, akik már vívó tudással rendelkeznek 
 

Díjazás: • egyéni - Az egyéni verseny első három helyezettje éremdíjazásban részesül. 
• csapat (3 fős rangsorolt) – A csapatverseny első három helyezettje éremdíjazásban 

részesül, a csapat tagok közül legalább 1 fő öttusázónak kell lenni. 
(A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA – 2021 / 8.oldal) 

  



 

 

 
Távok: 

 
Úszás: 200m 
Vívás: az indulók számától függően, a szabályok szerint, asszóvezetőkkel 
Lovaglás: 12 ugrás (2 összetett) 
Laser Run: 5x 600m 
 

Nevezés: 2021. október 28. csütörtök, 18:00 óráig a következők szerint: 
A nevezes.pentathlon.hu oldalon, a megadott határidőig. 
 
Sportorvosi engedélyek bemutatása: 
2020. október 28. csütörtök 16:00 óráig személyesen vagy a karman.sandor@pentathlon.hu 
email címre megküldve 
• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség! 
• Pótnevezés a Versenyeztetés általános szabályai 2021 dokumentum 1. pontja szerint 

lehetséges, legkésőbb a vívás megkezdése előtt 3 órával 
 

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai 2021-re előírtak alapján. 
- 800 N plasztron, hónalj védő, vívónadrág 
- 1600 N fejvédő, 3 pontos rögzítéssel 
- Vívó pengének nem kell FIE minősítésűnek lennie 
- egyesületi karszalag a szabályok szerint (7-10 cm széles, egyesületi színekkel) 
- a nem, vagy nagyon halvány név és HUN feliratú plasztront viselők 10 pont büntetést 

kapnak. A felirat minőségének elbírálására a versenybíróság elnöke jogosult. 
- a Bónusz víváson a körvívásra vonatkozó szabályok és előírások vonatkoznak, azaz a 

halvány, nem látható felirat, illetve a karszalag hiánya miatt akár újbóli 10 pont büntetés 
kiszabható. 

- Kombinált versenyszámon a névvel és egyesülettel ellátott futó felső az elfogadott. 
• Az elődöntő csoportok kialakításának rendszere: 

- felnőtt világranglista helyezés 
- junior világranglista helyezés 
- U19 világranglista helyezés 
- U17 világranglista helyezés 
- ABC rendben 

• a csoportok rendezésénél az egyesületi versenyzők számának egyenlő elosztása kiemelt 
szempont lesz, ami felülírhatja a fenti besorolási rendet. 

• több mint 36 fő nevezés esetén az elődöntő csoportok magasabb létszámúak lesznek mint 
18 fő 

• döntőbe csak lovas képesítő vizsgával rendelkező versenyző juthat. 
• 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. 

• a lovas pálya a döntőbe jutott versenyzők tudásszintjének, valamint a pálya jellegének 
figyelembevételével kerül kialakításra (nyitott/fedeles) 
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IDŐBEOSZTÁS 
U24 ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - GÉRECZ A. EMLÉKVERSENY 

2021.10.29-11.01. 
 október 29. péntek  
 

 
Vívás 

15:30 női vívás Start 15:00 melegítés 
17:00 női elődöntő csoportok Bónusz Vívása 
17:30 férfi vívás 17:00 melegítés 
19:00 férfi elődöntő csoportok Bónusz Vívása 
Megjegyzés: a nevezések függvényében női és férfi közös vívás is lehetséges. Ebben az 
esetben a férfi vívás időpontja a mérvadó 

 október 30. szombat elődöntők 
 

 
Úszás 

12:30 női elődöntő „A” csoport Start 12:00 melegítés 
12:45 női elődöntő „B” csoport Start 

12:00 
folyamatos melegítés 
a 21 m-es medencerészben 

13:00 férfi elődöntő „A” csoport Start 
13:15 férfi elődöntő „B” csoport Start 

 
Laser Run 

14:30 női elődöntő „A” csoport Start 14:20 melegítés – lőtér nyitás 
15:00 női elődöntő „B” csoport Start 14:50 melegítés – lőtér nyitás 
15:30 férfi elődöntő „A” csoport Start 15:20 melegítés – lőtér nyitás 
16:00 férfi elődöntő „B” csoport Start 15:50 melegítés – lőtér nyitás 

 október 31. vasárnap döntők 
 

 
Vívás 

10:00 női „B” döntő Bónusz Vívás Start 09:30 melegítés 
10:15 férfi „B” döntő Bónusz Vívás Start 09:45 melegítés 
10:30 női döntő Bónusz Vívás Start 10:00 melegítés 
10:45 férfi döntő Bónusz Vívás Start 10:15 melegítés 

 
Úszás 

14:00 női „B” döntő Start 

13:30 
folyamatos melegítés 
a 21 m-es medencerészben 

14:15 férfi „B” döntő Start 
14:30 női döntő Start 
14:45 férfi döntő Start 

 
Laser Run 

15:30 női döntő Start 15:20 melegítés – lőtér nyitás 
16:00 férfi döntő Start 15:50 melegítés – lőtér nyitás 
16:30 női „B” döntő Start 16:20 melegítés – lőtér nyitás 
17:00 férfi „B” döntő Start 16:50 melegítés – lőtér nyitás 

 november 1. hétfő döntők - lovaglás 
 

 
Lovaglás 

07:00 közös pályabemutató 
08:00 első női lovas 7:40 első lovas melegítés 
folyamatosan a férfiak a követési idők és lovak alapján, női versenyben vezető sorsol 
09:30 Eredményhirdetés 

 Az időpontok tájékoztatójellegűek, a változás jogát fenntartjuk! 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 


