
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
KÉTTUSA és HÁROMTUSA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

U10-U15 korosztály részére 
2022.07.30-2022.07.31. 

 
Célja: 2022. évi Kéttusa és Háromtusa egyéni és csapat bajnoki helyezések eldöntése. 

Válogató a 2022-es Elit Bajnokságra. 
 

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség és a Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály 
 

Ideje: 2022. július 30. szombat - Lány és Fiú elődöntők 
• 11:30 Úszás (11:00 melegítés, utána folyamatosan) 
• 15:00 Futás (első futam U10 lány) 

2022. július 31. vasárnap – Lány és Fiú döntők 
• 10:45 Úszás (10:00 melegítés, utána folyamatosan) 
• 15:00 Futás (első futam U10 lány) 

Eredményhirdetés a meghirdetett menetrend szerint 
 

Helye: Székesfehérvár 
Úszás 33m - 8 pálya Csitáry G. Emil uszoda Mészöly Géza u. 47.195829, 18.4029  
Futás 300/600 m kör Volán-telep Börgöndi út 14. 47.169268, 18.4318  
     

 

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

Díjazás és 
eredmények  
értékelése 

Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. Az U10 
korosztály minden indulója érmet kap az elődöntőben. 
Egyéni eredmények: 
1-18 helyek - a döntő eredménye alapján 
19-től az elődöntőben elért pontszám alapján (a 19. helytől az eredmények nem kerülnek 
összesítésre és publikálásra csak az elődöntő csoportok eredményei). 
Amennyiben direkt döntő kerül megrendezésre és a résztvevők száma több, mint 18 fő, akkor 
a 19. helytől a döntőben elért eredmény alapján kerülnek rangsorolásra a versenyzők. 
Csapat eredmények: 
A csapat végeredmények kialakításánál, a nemzetközi szabályokhoz hasonlóan, az a csapat 
végez előrébb, amelyiknek több versenyzője jut a döntőbe. 
Amennyiben valamelyik csapattag nem jut a döntőbe, akkor az ő elődöntős eredménye kerül 
figyelembevételre a csapat eredményének számításakor. 
Mivel a csapat végeredmény más napon kerül kihirdetésre, mint az elődöntő napja, így azok a 
csapattagok, akik nem jutnak a döntőbe, felmentést kapnak az eredményhirdetésen való 
kötelező megjelenéstől. A megszerzett érmet számukra a csapat más tagjai átvehetik 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.pentathlon.hu/nevezes


 

 

Korosztályok: 
 
 
Távok: 

 

• U10 - U15-ös korosztály (egy korosztállyal feljebb nevezés engedélyezett) 
• egyéni + csapat (3 fős rangsorolt) 

    
 születési év úszás futás 
U10 2013 66 m 900 m 
U11 2012 100 m 900 m 
U12 2011 100 m 1800 m 
 születési év úszás laser run 
U13 2010 200 m 3x600 m (3 sorozat – 5 m) 
U14 2009 200 m 3x600 m (3 sorozat – 10 m) 
U15 2008 200 m 3x600 m (3 sorozat – 10 m) 
    

 

Nevezés: 2022. július 27. szerda, 24:00 óráig. A „pentathlon.hu/nevezes” weboldalon. 
Utolsó OSEI frissítés a nevezés lezárása előtt: 2022. július 26. kedd, 02:00-04:00 óra között. 
Ezután sportorvosi engedély felvitelére nem lesz lehetőség! 
• Pótnevezés a Versenyeztetés általános szabályai 2022 1. pontja alapján, az eredeti 

sportkönyv bemutatásával, az első bemelegítés kezdetéig, azaz 11:00 óráig lehetséges. 
 

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés általános szabályai 2022 szerint. 
• Uszoda: A versenyen résztvevő versenyzők és edzők kivételével az uszodába lelátójegy 

váltása kötelező (300Ft). Ezt az uszoda pénztárában lehet megvásárolni. 
• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 
• Laser Run bemelegítés: Külön melegítő lőtéren, de saját, hozott tábla elhelyezése 

engedélyezett és ajánlott. 
• szülők és kisérők csak a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak, a laser run 

versenyszámok alatt az edzők az edzői zónában tartózkodhatnak. 
 

Az tervezett időrendben megadott időpontok tájékoztató jellegűek, 
az indulók létszámától függően változhatnak! 

A végleges időrend 2022. július 28-án csütörtökön délután vagy 
péntek reggel kerül kihirdetésre amennyiben szükséges a 

változtatás! 
A nevezési határidő után a rajtlisták megtekinthetők lesznek az info.pentathlon.hu oldalon, ahova 

folyamatosan feltöltésre kerülnek a rajtlisták és az eredmények. 
 

Lövészet eredmények www.procoord.com/results 
  

https://magyarottusaszovetseg-my.sharepoint.com/personal/karman_sandor_pentathlon_hu/Documents/PC%20Dokumentumok/versenyek_PC/2021/0728-0731%20LR,%202T,%203T%20OB-k/info.pentathlon.hu
http://www.procoord.com/results


 

 

IDŐBEOSZTÁS 
KÉTTUSA és HÁROMTUSA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

U10-U15 korosztály részére 
2022.07.30-2022.07.31. 

 
július 30. szombat lány és fiú elődöntők 

      
 Úszás 11:30 U10 lány - fiú 11:00 melegítés 
  11:50 U11 lány - fiú …folyamatosan 
  12:10 U12 lány - fiú …folyamatosan 
  12:30 U13 lány - fiú …folyamatosan 
  12:50 U14 lány - fiú …folyamatosan 
  13:10 U15 lány - fiú …folyamatosan 
      

 Futás 15:00 U10 lány – fiú elődöntők handicap (2-2 futam) 
  15:50 U11 lány – fiú elődöntők handicap (2-2 futam) 
  16:40 U12 lány – fiú elődöntők handicap (2-2 futam) 

 Laser Run 17:35 U13 lány – fiú elődöntők handicap (2-2 futam) 
  18:15 U14 lány – fiú elődöntők handicap (2-2 futam) 
  18:50 U15 lány – fiú elődöntők handicap (2-2 futam) 

     
 
 

július 31. vasárnap lány és fiú döntők 
      
 Úszás 10:45 U10 lány - fiú 10:00 melegítés 
  11:10 U11 lány - fiú …folyamatosan 
  11:35 U12 lány - fiú …folyamatosan 
  12:00 U13 lány - fiú …folyamatosan 
  12:30 U14 lány - fiú …folyamatosan 
  13:00 U15 lány - fiú …folyamatosan 
      

 Futás 15:00 U10 lány – fiú döntő handicap 
  15:30 U11 lány – fiú döntő handicap 
  16:00 Eredményhirdetés U10-U11 korosztályoknak 
  16:20 U12 lány – fiú döntő handicap 

 Laser Run 17:00 U13 lány – fiú döntő handicap 
  17:40 Eredményhirdetés U12-U13 korosztályoknak 
  18:00 U14 lány – fiú döntő handicap 
  18:50 U15 lány – fiú döntő handicap 

  19:30 Eredményhirdetés U14-U15 korosztályoknak 
 
 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 


