
 

 
 
 

 

A serdülő korcsoport úszása 2 körös lesz. 
 

11)Szállás információk: 
 

Fáth Márta  -06 70 674 7447 
  

12)Egyéb kiegészítő információk: 
 

Az Aquakid futam a férfi  sprint mezőny úszását követően rajtol el. Nevezési díj nincs, a verseny a 
strand területén kerül megrendezésre. 19°C vízhőmérséklet alatt csak futás kerül megrendezésre. A 
futam indulói befutóérmet és pólót kapnak, melyet az MTSZ biztosít. 
 Távok :    Aquakid,   50 m úszás – 300 m futás  
                   
 
 
Eredményhirdetés: 14:00 és 19:30 
 
Nevezési díj tartalmazza: 

•   érem és oklevél díjazás 
•  teljes egészében lezárt kerékpáros és futópálya; 
•  chipes időmérés; 
•  egészségügyi biztosítás 

 
Az MTSZ előírásai szerint a versenyen csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyző indulhat 
(amatőrök esetében „éves klubregisztráció” vagy ”egyéni éves regisztráció”),  nevezésnél a 
versenyengedély számát kötelező megadni.  
Az éves versenyengedély kiváltásával kapcsolatban érdeklődni a +36-70/399-9771 telefonszámon vagy a 
triatlon@triatlon.hu e-mail címen lehet. 
 
További információk:  
 

• A verseny rendezőire, indulóira, nézőire a Magyar Triatlon Szövetség hatályos 
Versenyszabályzatában foglaltak vonatkoznak.  

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
• A versenyzők nevezésükkel hozzájárulnak nevük közzétételéhez (rajtlista, eredménylista, 

speaker közvetítés – verseny ideje alatt) a versenyen, valamint a róluk készült audiovizuális ( 
hang, kép, mozgókép - videó) anyagok felhasználásához és közzétételéhez. 

• A versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság 
felelősséget nem vállal. 

• Az úszás a Kék-tóban kerül megrendezésre, a várható vízhőfok 17-24 °C.    
• A kerékpárpálya útvonala a Lengyeltóti – Hács közötti közúton került kijelölésre. Bolyozás 

engedélyezett.  
• Mind a futás, mind a kerékpározás forgalomtól elzárt utakon történik. Útvonal biztosításért 

felelős személy Vígh Attila.  
• Frissítés a versenyközpont célterületén, valamint a futópályán kijelölt frissítőállomáson 

lehetséges. 
• Óvás a MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint nyújtható be (IV. FEJEZET, 22. §). 

Óvni az óvásban érintett versenyző célba érkezése, az óvás tárgyát képező közlemény 
kihirdetése vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutása után  
 legkésőbb 20 perccel lehet. Óvási díj:10.000 Ft. 

• Depóba csak a versenyzők és a versenybírók léphetnek be. 
• Figyelem: a versenyhelyszínen zuhanyzási lehetőség és öltöző nincs. 


