
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

JUNIOR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
2022.05.28-05.31. 

Célja: A 2022. évi egyéni és csapat junior bajnoki helyezések eldöntése. Válogató verseny a 2022. 
évi Junior EB-re és VB-re, valamint az U19 VB-re és EB-re. 

 
Rendező: Magyar Öttusa Szövetség 

 

Ideje: 2022. május 28. szombat – vívás, bónusz vívás, úszás, laser run mindkét nemnek 
2021. május 31. kedd – lovaglás (sorsolás május 30. hétfő 7:30) 
 

Helye: Budapest 
Lovaglás 

▪ Nemzeti Lovarda 
1087 Budapest, Kerepesi út 7. - 47.4993435, 19.0838427 

Vívás, Bónusz vívás, Úszás, Laser Run 
▪ BHSE Sporttelep 

1134 Budapest, Dózsa György út 53. - 47.5182196,19.0976617 
 

Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel és 2022 -re érvényes 
versenyengedéllyel rendelkeznek, és az egyesületük nevezési határidőig benevezte őket.  
 

Korosztály: U21 
Nevezhető korosztályok:  

- junior, 
- U19, 
- U17 

 

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

részesül, a csapat tagok közül legalább 1 fő öttusázónak kell lenni.  (VERSENYEZTETÉS 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA – 2022 / 8.oldal) 

 

Nevezés: 2022. május 26. csütörtök, 24:00 óráig a következők szerint: 
A pentathlon.hu/nevezes oldalon, a megadott határidőig. 

• Utolsó OSEI frissítés a nevezés lezárása előtt: 2022. május 26. csütörtök 20:00 óra  

• A jelzett időpont után sportorvosi engedély bemutatására nincs lehetőség!  

• Pótnevezés nem lehetséges! 
 

Távok: Lovaglás: 10 ugrás (2 összetett) 
Úszás: 200m (25 m – 8 pálya) 
Vívás: az indulók számától függően, a szabályok szerint, asszóvezetőkkel 
Laser Run: 5x 600m (600 m – H&M táblák) 
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Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai 2022-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 v iselők 10 pont 

büntetést kapnak. A feliratnak, a hatályos szabályok szerint, fekete vagy sötétkék 
színűnek kell lennie. A felirat minőségének elbírálására a versenybíróság elnöke 
jogosult. 

- A Laser Run versenyszámon a névvel és egyesülettel ellátott futó felső az 
elfogadott. 

• 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 versenyen induló versenyzők tudásszintjének, valamint a pálya 
jellegének figyelembevételével kerül kialakításra 

• lovaglás sorsolás 2022. május 30. hétfő reggel 7:30-kor a lovardában. A hétfő reggeli 
és délutáni lovas edzésen lehetőség van a versenyen a lovaglásban induló 
versenyzőknek a kisorsolt lovon lovagolni. 

• a lovas versenyszámon a kisorsolt ló felszerelése a versenyző feladata 
• a csapatversenyben érdekelt négytusázó – nem lovagló – versenyzők 

eredményhirdetésen történő részvételétől eltekint a Versenybíróság. Az érmet a 
csapat többi tagja átveheti és átadhatja a távolmaradó versenyző(k)nek.  

• Amennyiben a versenyen indulók létszáma nem éri el a 25 főt, akkor az egyesületi 
képviselők döntenek, szavaznak a vívás során alkalmazandó fordulók és találatok 
számáról. Szavazat egyenlőség esetén a jelen lévő szövetségi kapitány szavazata dönt, 
elsősorban a nem felnőtt szövetségi kapitányának, hiányában az utánpótlás kapitány 
szavazata a döntő. 

 

 
  



 

 

IDŐBEOSZTÁS 
JUNIOR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

2022.05.28-05.31. 
 
 
május 28. szombat – vívás, bónusz vívás, úszás, laser run  
 
  Nők  Fér fiak 

 
Vívás 

08 :30 melegítés 11 :30 melegítés 

09 :00 női rangsoroló vívás Start 12 :00 férfi rangsoroló vívás Start 

11 :00 női bónusz vívás Start 14 :30 férfi bónusz vívás Start 

  15 :00-15:50 általános melegítés 16 :50-17:40 általános melegítés 

 
Úszás 16 :00 női úszás Start 17 :50 férfi úszás Start 

 
Laser Run 16:30 női Laser Run Start 18 :30 férfi Laser Run Start 

 

május 31. kedd - lovaglás 

 

 
Lovaglás 

14 :00 közös pályabemutató 

15 :00 első férfi lovas 14:40 első lovas melegítés 
a nők folyamatosan a követési idők és lovak alapján, a férfi versenyben vezető sorsol 

 
 
 

 16 :30 Eredményhirdetés mindkét nemnek 

 
Az időpontok tájékoztatójellegűek, a változás jogát fenntartjuk! A nevezések függvényében az időpontok 
változhatnak! 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 


