
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
BÉRES KÉTTUSA MAGYAR KUPA II. FORDULÓ 

U10-11-12 korosztály részére 
2022.05.21. 

 
Célja: Versenyzési lehetőség biztosítása és válogató verseny a 2022. évi Elit Bajnokságra. 

 
Rendező: Csepeli Öttusa és Vizi Sport Egyesület 

 
Ideje: 2022. május 21. szombat - Lányok és Fiúk 

• 9:30 úszás (9:00 melegítés az U10 és U11 korosztálynak) 
• 13:30 futás (első futam U10 lány) 

 
Helye: Budapest 

Úszás 
   Futás 

Csepeli Strandfürdő 
Budapest, Hollandi út 14, 1213 
 

47.4065926,19.0992006 

 

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

Korosztályok: 
 
Távok: 
 

 

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

 születési év úszás futás 
U10 2013 50 m 900 m 
U11 2012 100 m 900 m 
U12 2011 100 m 1800 m 

 

Díjazás: Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 

Nevezés: 2022. május 19. csütörtök, 24:00 óráig. A „pentathlon.hu/nevezes” weboldalon. 
Utolsó OSEI frissítés a nevezés lezárása előtt: 2022. május 19. csütörtök, 20:00 óra 

• Pótnevezés a Versenyeztetés általános szabályai 2022 1. pontja alapján, az eredeti 
sportkönyv bemutatásával, az első bemelegítés kezdetéig, azaz 9:00 óráig 
lehetséges. 
 

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai szerint a 2022-re előírtak alapján. 
• Uszoda: A strand területére a belépés a strand főbejáratán keresztül, ingyenesen 

lehetséges. A strand területén lévő medencék használata tilos, a versenyzők csak a 
versenyre kijelölt, hivatalos medencét használhatják a verseny úszószáma alatt.  

• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 
 

  



 

 

IDŐBEOSZTÁS 
BÉRES KÉTTUSA MAGYAR KUPA II. FORDULÓ 

U10-11-12 korosztály részére 
2022.05.21. 

 
május 21. szombat lány és fiú 

      
 Úszás 9:30 U10 lány - fiú 9:00 melegítés 

  9:50 U11 lány - fiú 9:00 melegítés 
  10:40 U12 lány - fiú 10:20 melegítés 
      

 Futás 13:30 U10 lány - fiú csoportos handicap (várhatóan 2-2 futam) 
  14:00 U11 lány - fiú csoportos handicap (várhatóan 2-2 futam) 
  14:30 U12 lány - fiú csoportos handicap (várhatóan 2-2 futam) 
  

     
Eredményhirdetés     

 U10-U11-U12 15:10   
 

Az időpontok tájékoztató jellegűek, az indulók létszámától függően változhat! 
 

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 
 


