
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
HÁROMTUSA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

U17-masters korosztály részére 
2022.09.25. 

 
Célja: 2022. évi Háromtusa egyéni és csapat bajnoki helyezések eldöntése U17-masters 

korosztályokban. 
 

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség 
Ideje: 2022. szeptember 25. vasárnap – Lányok és Fiúk 

• 9:30 Úszás (9:00 melegítés, utána tervezett időrend szerint) 
• 15:40 Laser run (első futam - masters) 

Eredményhirdetés a meghirdetett menetrend szerint 
 

Helye: Budapest 
Úszás 25 m - 8 pálya BHSE Dózsa György út 53, 47.521704,19.0662427 Futás 600 m kör 
     

 

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

Díjazás Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 

Korosztályok: 
 
 
Távok: 

 

• U17 - masters 
• egyéni + csapat (3 fős rangsorolt) 

    
 születési év úszás futás 
U17 2006-2007 200 m 4x600 m (4 sorozat – 10 m) 
U19 2004-2005 200 m 5x600 m (4 sorozat – 10 m) 
junior 2001-2003 100 m 5x600 m (4 sorozat – 10 m) 
felnőtt 2000+ 200 m 5x600 m (4 sorozat – 10 m) 
masters  100 m igény szerint / 10 m 
    

 

Nevezés: 2022. szeptember 20. kedd, 12:00 óráig. A „pentathlon.hu/nevezes” weboldalon. 
Utolsó OSEI frissítés a nevezés lezárása előtt: 2022. szeptember 19. hétfő, 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 9:00 óráig lehetséges. 
Technikai értekezlet: 2022. szeptember 20. kedd 14:00 óra – online 
Csatlakozni az erre a linkre történő kattintással lehet 

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés általános szabályai 2022 szerint. 
• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 
• Laser Run bemelegítés: Minden futam után a lőtéren, korlátozott időtartamban, úgy, 

hogy az időrend tartható legyen, kb 20-30 perc hosszúságban. 
• Az atlétika pálya sem bemelegítésre, sem versenyzésre nem használható 

http://www.pentathlon.hu/nevezes
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI5MDAzNGItMjg2NC00YzRjLWEzY2YtNWI1NjA3MzMwMThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22080524fd-9336-4ac1-b960-212ac6f994e9%22%2c%22Oid%22%3a%2274551e6a-c01e-40b5-8746-700541ef1cb2%22%7d


 

 

 

IDŐBEOSZTÁS 
HÁROMTUSA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

U17-masters korosztály részére 
2022.09.25. 

 
szeptember 25. vasárnap lány és fiú 

      
 Úszás 9:30 masters női és férfi 09:00 melegítés 
  9:40 U17 lány - fiú 09:00 melegítés 
  10:30 U19 lány - fiú 10:00 melegítés 
  12:30 junior női - férfi 10:55 melegítés 
  12:50 felnőtt női - férfi 10:55 melegítés 
      

 Laser Run 12:30 masters női és férfi handicap (1 futam) 
  13:15 U17 lány handicap (1 futam) 
  13:50 U17 fiú handicap (1 futam) 
  14:30 U19 lány handicap (1 futam) 

  15:15 U19 fiú handicap (1 futam) 
  15:40 Eredményhirdetés masters-U17-U19 
  16:00 junior nő és férfi handicap (1 futam) 
  16:45 felnőtt nő és férfi handicap (1 futam) 
     

 
 
 

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

A végleges időrend 2022. szeptember 20-án kedden délután 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. 
 

 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 

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

