
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
ELIT BAJNOKSÁG U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 

2022.10.08-09. 
Célja: A 2022. évi legjobb utánpótláskorú versenyzők országos versenyeztetése 

 
Rendező: Miskolci Sportiskola és Magyar Öttusa Szövetség 

 
Ideje: 2021. október 08. szombat: egyéni (ünnepélyes megnyitó) 

2021. október 09. vasárnap: Laser Run 
 
Ünnepélyes megnyitó szombat 09:55 az uszodában 
• részvétel minimum az U14, U13, U12, U11, U10 korosztálynak 
• egységes, egyesületi felszerelés kötelező! 

 
Helye: Miskolc 

Úszás Kemény Dénes Városi Sportuszoda 
3515 Miskolc, Egyetem u 2. 33 m – 10 pálya 48.0765792,20.7658995 

Futás/ 
Laser 
run 

Miskolci Atlétikai Centrum 
3515 Miskolc, Miskolci Egyetem 
(Egyetem u 2.) 

300 m – 600 m -900 m 
futókör 
rekortán, fű 

48.0765792,20.7658995 

     
 

Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes öttusa versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi igazolással 
rendelkeznek és a 2022-es MK fordulókon elért eredményeikkel kvalifikálták magukat, valamint az 
egyesületük a nevezési határidőig benevezi őket a nevezes.pentathlon.hu weboldalon. 
 

Korosztályok: 
 
Távok: 
 

 

• U10-11-12-13-14-15-es korosztály  
 

  Egyéni  Laser Run 
 szül.év úszás futás/LR  futótáv lőtávolság sorozat 
U10 2013 66 m 900 m  3x300 m 5 m 2 
U11 2012 100 m 900 m  3x300 m 5 m 3 
U12 2011 100 m 1800 m  4x300 m 5 m 3 
U13 2010 200 m 3x600 m/5 m  3x600 m 5 m 3 
U14 2009 200 m 3x600 m/10 m  3x600 m 10 m 3 
U15 2008 200 m 3x600 m/10 m  3x600 m 10 m 3 
        

 

Díjazás: Az egyéni és a laser run verseny első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 

Nevezés: 2022. október 6. csütörtök, 24:00 óráig. A „nevezes.pentathlon.hu” weboldalon. 
Utolsó OSEI frissítés a nevezés lezárása előtt: 2022. október 6. csütörtök, 02:00-03:00 óra között 

• A jelzett határidőig csak az 1-16 közé jutott versenyzőket kérem benevezni 
• A nevezési határidő lezárásáig be nem nevezett versenyző helyére a tartalék versenyző kerül 

benevezésre 2022. október 7-én. 
  

  



 

 

 
 Kármán Sándor 

versenyigazgató 
  

Egyéb: • Felszerelés előírás a Versenyeztetés ált. szabályai szerint a 2022-re előírtak alapján. 
• Uszoda: A medencetérben a verseny ideje alatt csak a versenyzők tartózkodhatnak. 
• Rajtszám: Minden induló a versenyre szóló rajtszámot kap. A rajtszám rögzítéséhez a biztosító 

tűt az egyesületek kell biztosítania. 
• Rajtszám osztás: 

o két- és háromtusa esetében az uszoda előterében 
o laser runra a futó folyosó bejáratánál, a belső részen 

• Futópályán csak a versenyzők tartózkodhatnak. Edzőknek, szülőknek, kisérőknek a futópályán 
kívül kell helyet foglalniuk. Futás és lövészet bemelegítésre a versenypályán kívül, saját 
felszereléssel van lehetőség. 
Melegedésre, a felszerelések lerakására a futófolyosón van lehetőség, ahol étkezni TILOS! 

• Eredményhirdetés: minden érintett versenyző megjelenésére számítunk. Érem és ajándék 
átvételre utólag nincs lehetőség. 

• Az eredményhirdetésről távolmaradó versenyzők eredményei, a Magyar Öttusa Szövetség 
elnökségének 2018/47 sz. határozata szerint, törlésre kerülnek. 

 
  



 

 

IDŐBEOSZTÁS 
ELIT BAJNOKSÁG U10-11-12-13-14-15 korosztály részére 

2022.10.08-09. 
 

október 8. szombat egyéni 
      

 

Úszás 09:55 Megnyitó  
 10:00 U15 lány - fiú 09:20-09:45 melegítés 

  10:20 U14 lány - fiú 

melegítés folyamatosan a 
medence hátsó részében  

  10:40 U13 lány - fiú 
  11:00 U12 lány - fiú 
  11:20 U11 lány - fiú 
  11:40 U10 lány - fiú 
      

 

Laser Run 13:00 U15 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
 13:50 U14 lány - fiú handicap (1-1 futam) 

  14:40 U13 lány - fiú handicap (1-1 futam) 

 
Futás 15:20 U12 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
 15:50 U11 lány - fiú handicap (1-1 futam) 

  16:10 U10 lány - fiú handicap (1-1 futam) 
     

Eredményhirdetés 16:30 minden korosztály részére  
     

 
október 9. vasárnap Laser Run 

      

 

Laser Run 10:00 U12 lány - fiú 4 x 300m 5m 2 sorozat 
 10:50 U11 lány - fiú 3 x 300m 5m 3 sorozat 

  11:40 U10 lány - fiú 3 x 300m 5m 3 sorozat 
  12:30 U13 lány - fiú 3 x 600m 5m 3 sorozat 
  13:40 U14 lány - fiú 3 x 600m 10m 3 sorozat 
  14:30 U15 lány - fiú 3 x 600m 10m 3 sorozat 
      

Eredményhirdetés 13:15 U10, U11, U12, U13   
  15:45 U14, U15   
      

 

Az időpontok tájékoztató jellegűek, az esetleges időrendváltozásról 
folyamatosan tájékoztatjuk a jelenlévőket. 

 

A nevezési határidő után a rajtlisták megtekinthetők lesznek az info.pentathlon.hu oldalon, ahol 
folyamatosan lehet követni a versenyt, rajtlisták és eredmények tekintetében. 


