
20-39 év között x x x x
40-59 év között x x x x

60 + x x x x

X – értékelhető táv

Nevezési díj tartalmazza: 
- egészségügyi biztosítás
- chipes időmérés
- hajóforgalomtól elzárt kikötő

5. Rajtok:
Első  rajt  10:00-kor  indul,  amennyiben  a  nevezési  létszám  indokolja,  úgy  a  mezőnyt  2
futamban  rajtoltatjuk,  második  rajt  14:00-kor  indul.  

Maximum indulói létszám: 600 fő. 

6. Versenypálya, versenytáv teljesítése, limitidő:
A pálya a Balatonfenyvesi kikötőben kerül kijelölésre, 1 fordító található a pályán, ahol 1 kör 
800 m. Minden kör megkezdésénél szükséges kiszállni a vízből és áthaladni a chipszőnyegen, 
ezt követően lehet folytatni az úszást.
Minden táv teljesítésére 2 órás a limitidő. 
A versenytávot nem kötelező folyamatos úszással teljesíteni, a 2 órás időtartamban bármikor
engedélyezett  a  pihenés  a  vízből  történő  kiszállást  és  a  chipszőnyegen  történő  áthaladást
követően (minden befejezett 800m-es kör végén).  
Ötpróbás indulóknál, amennyiben nem sikerül a nevezéskor megadott távot limitidőn belül
teljesíteni, úgy az utolsó teljesített körnél megtett távra vonatkozóan adunk pontot.

7. Díjazás: 
Korosztályonként, nemenként és teljesített távonként 1-3. helyezett érem díjazásban részesül. 

8. Nevezés:
Előnevezni csak online lehet az alábbi nevezési felületen.
https://versenyzek.hu/

Előnevezési határidő: 2018. július 5., kedd 24:00
Helyszíni nevezésre vonatkozó létszámlimit: 60 fő

Helyszíni nevezés: 2018.07.08. 7:00-9:00-ig
Aki  Ötpróbásként  nevez,  annak  javasoljuk,  hogy  nevezés  előtt  regisztráljon,  így  a
nevezéskor már Ötpróba azonosítóval fog rendelkezni. 

A regisztrációs felület itt elérhető.
18 év fölötti  indulóknál  -  amennyiben a  nevezésnél  nem kerül  felmutatásra,  vagy mailen
előzetesen  nem  került  megküldésre  érvényes  sportorvosi  engedély  -  kötelező  a  helyszíni
orvosi vizsgálat, 18 év alattiak esetében ezen felül kötelező a szülői beleegyező nyilatkozat.

9. Nevezési díj utalása:

Utalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevet/neveket.

Az előnevezési díjat az előnevezési határidő napján 24:00-ig szükséges átutalni, ennek lejárta 
után a passzív nevezések (a pénzügyileg nem rendezett nevezések) törlődnek. 
Számlát csak az átutalást kezdeményező nevére tudunk kiállítani! 
A törvényi előírásoknak eleget téve magánszámláról indított utalás esetén egyesület részére 
nem áll módunkban számlát kiállítani!
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https://www.olimpiaiotproba.hu/regisztracio-belepes

