
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
PBT Kupa U15-junior válogató verseny 

2023.03.18-03.19. 
 

Célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, válogató verseny a 2023. évi U15 VB-re, U17 EB-re és VB-re, az 
U19 EB-re és VB-re, valamint a junior EB-re és VB-re 

Rendező: Magyar Öttusa Szövetség 
Ideje: 2023. március 18 - március 19. szombat és vasárnap - Lányok és Fiúk 

• Részletes időrend szerint, mely a 2. oldalon található 
Helye: Budapest 

Gerevich Aladár Nemzeti Sportközpont uszoda – 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. 
úszás: 25 m – 6 pálya 

Gerevich Aladár Nemzeti Sportközpont vívóterem – 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. 
Kincsem Park – 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. 

36+2 lőállás, futópálya talaja: föld, homok, beton, aszfalt 
Indulhatnak: Azok a versenyzők, akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek és az egyesületük nevezési 

határidőig benevezte őket a nevezes.pentathlon.hu weboldalon. 
Korosztályok: 
 
 
 
Távok: 
 

U15 (U13 és U14 korosztály felnevezhető) 
U17 (felnevezés a Versenyeztetés általános szabályai szerint lehetséges) 
U19 (felnevezés a Versenyeztetés általános szabályai szerint lehetséges) 
junior (felnevezés a Versenyeztetés általános szabályai szerint lehetséges) 

 úszás laser run lőtáv 
U15 200 m 3x600 m 10 m 
U17 200 m 4x600 m 10 m 
U19 200 m 5x600 m 10 m 
junior 200 m 5x600 m 10 m 
    

 

Díjazás: • Egyéniben korosztályonként és nemenként az 1-3. egyéni és csapat helyezettek éremdíjazásban 
részesülnek. Csapatverseny legalább 3 db 3 fős csapat esetén kerül kihirdetésre 

• A vívás 1-3. helyezettje külön díjazásban részesül 
Nevezés: 2023. március 16. csütörtök 12:00 óráig. A „pentathlon.hu/nevezes.” weboldalon. 

utolsó sportorvosi frissítés 2023. március 16. csütörtök 2:00 órakor 
• Pótnevezés a Versenyeztetés általános szabályai 2023 dokumentum 1. pontja szerint 

Egyéb: • Vívás: a vívó versenyszám az U17, U19 és junior korosztálynak közösen kerül megrendezésre, az 
értékelés korosztályonként történik. 

• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 
• Laser run: Amennyiben szükséges, vegyes futamok indítása is lehetséges. A rajtlista kialakítása az 

aktuális versenyeredmény alapján kerül kialakításra, a gyengébb eredménnyel rendelkező 
versenyzők kerülhetnek vegyes futamokba. A vegyes futam lehet korosztály szerint is és nem 
szerint is vegyes futam. 

• Felszerelés előírás: A nemzetközi szabályoknak megfelelően (Versenyeztetés általános szabályai 
2023), kivéve a vívópenge és az átlátszó testvezeték. 

• Parkolás:  
o Kincsem Parkban ingyenes parkolás a Főépület előtti, melletti területen lehetséges (lásd 

mellékelt kép) 
o GANS: főbejárat felőli oldalon, a szabad helyek függvényében 



 

 

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS 
PBT Kupa U15-junior válogató verseny 

2023.03.18-03.19. 
 

március 18. szombat lány és fiú 

 
versenyszám kezdés korosztály nem melegítés és egyéb 

 
vívás 9:00 U17-junior lány 8:30-tól 

11:00 U17-junior fiú 10:00-től a Kisteremben 
 

úszás 12:30 U19-junior lány 11:30-tól 
9:30 U19-junior fiú 9:00-től 

 
laser run 

14:45 U19-junior lány 14:15-től 
15:30 U19-junior fiú 15:00-től 
16:15 U19-junior vegyes 15:45-től, ha szükséges 

 Eredményhirdetés 16:00   2 futam esetén 
16:40   3 futam esetén 

 
 

március 19. vasárnap lány és fiú 

 
versenyszám kezdés korosztály nem melegítés és egyéb 

 

úszás 

9:25 U15 lány 9:00-től 
10:20 U15 fiú 9:55-től 
11:15 U17 lány 10:50-től 
12:10 U17 fiú 11:45-től 

 

laser run 

14:00 U15 lány 13:30-tól 
14:45 U15 fiú 14:15-től 
15:30 U17 lány 15:00-tól 
16:15 U17 fiú 15:45-től 

 Eredményhirdetés 16:40    
 
 

Az időpontok tájékoztató jellegűek, az indulók létszámától függően változhatnak! 
 

A nevezési határidő után a rajtlisták megtekinthetők lesznek az info.pentathlon.hu oldalon, ahova 
folyamatosan feltöltésre kerülnek a rajtlisták és eredmények. 

 
 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 
  



 

 

 
 

 
 


