XXXIV.
2018.július 20 péntek
Toronyfutás
15 órától-17 óráig
a kajakpálya céltornyában, ahova 102 lépcső vezet.
Nevezési díj nincs!
Versenyiroda nyitva: 17:00-19:30. nevezés és rajtszám
átvétel a szombati versenyekre

2018. július 21 szombat
TRIATLON FESZTIVÁL FADD-DOMBORI

2018. július 21-22.
Amatőrök triatlonra!
Külön értékelésre kerülnek a nem
versenykerékpárral indulók!
TRIATLON UTÁNPÓTLÁS RANGLISTA
VERSENYEK,
SPRINT TÁVÚ VERSENY, AMATÖR
KUPA-ORVOS OB, -QUATLON-, ÉN-Te-Ő
VÁLTÓ ,
PÁR(OK) TRIATLONRA,
PRÓBÁLD KI A TRIATLONT,
RÖVIDTÁVÚ EGYÉNI VERSENY,
EGYETEMI - FŐISKOLAI OB (MEFOB),
ÉN-TE-Ő VÁLTÓ,
KÖZÉPTÁVÚ QUADRATLON,
OLIMPIAI ÖTPRÓBA,
Versenyközpont: kajak-kenu pálya céltorony
GPS:46.438352. 18.869826.
Parkolás: A versenyközpont környezetében kijelölt
helyeken.
A versenyt rendezi: Tolna Megyei Triatlon Szövetség
A szervezőbizottság elnöke: Módos Ernő
modosboraszat@ferger.hu
Technikai felügyelő: Rónai Ferenc
Vezető versenybíró:
A verseny támogatói:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt,Paks II. Atomerőmű Zrt,
Ferger-Módos Borászat,
Fadd Nagyközség , Zalaszám Kft,

Versenyiroda nyitva: 7:30-19:30
MEGNYITÓ: 8:55
Legkisebbek (2010 és után született)
Rajt: Fiúk 9:00
Lányok: 9:10
Táv: úszás 50 m, kerékpár 500 m, futás 200
Külön értékeljük a 2010,2011 és 2012-s korosztályt. Aki
itt indul,nem indulhat az újonc futamban!
Újonc 1 (2009-után )
Rajt: Fiúk: 09:25
Lányok: 09:30
Újonc 2 (2007-2008)
Rajt: Fiúk: 10:00
Lányok: 10:05
Táv: úszás 200 m, kerékpár 4 km, futás 1 km
Gyermek (2005-2006)
Rajt: Fiúk: 10:45
Lányok: 10:55
Táv: úszás 300 m, kerékpár 8 km, futás 2 km
Serdülő (2003-2004)
Rajt: Fiúk 11:45
Lányok 11:55
Táv: úszás 500 m, kerékpár 12 km, futás 3 km
Délelőtti futamok bedepózása 8:30-9:25 kidepózás
12:45-tól 13:30-ig
Nevezési díjak:előnevezésben július 10-ig
Legkisebbek és Újonc 2000Ft, Gyermek és Serdülő
3500Ft. Helyszíni nevezéssel:Legkisebbek és Újonc
3000Ft. Gyermek és Serdülő:4500Ft
Délelőtti versenyek eredményhirdetése 13:30-től.
Díjazás: nemenként és korosztályonként,külön értékelve
kos vagy egyenes kormányos kerékpárral indulókat az I- III.
helyezettek érem, a IV-VI helyezettek oklevél
Valamennyi előnevező SporTolnás emblémázott ajándékot
kap
Nyílt Sprint Triatlon, Orvos Ob, Pár(ok)
triatlonra,Quatlon, Én-Te-Ő váltó verseny
Táv: úszás 750 m, kerékpár 20 km, futás 5 km
bedepózás:14:00-től 14:55-ig, kidepózás 16:30-tól
Előnevezés: július 10-ig 6000 Ft, helyszíni: 8000 Ft.A
pár(ok) triatlonra és a quatlon személyenkénti nevezési
díj megegyezik a triatlon egyéni versenyzőkével, az énte-ő váltónál az előnevezési díj:6000Ft/csapat, a
helyszíni 9000Ft/ csapat.
Összes Férfi, Én-Te-Ő férfi,-vegyes
rajt: 15:00

Összes Nő, Pár(ok) triatlonra,Én-Te-Ő nők.rajt: 15:15
Díjazás:A nyílt sprint versenyben korosztályonként és
nemenként 5 éves bontásban külön értékelve a kos vagy
egyenes kormány kerékpárral indulókat, verseny
emblémájával és a helyezéssel ellátott címkézett üveg bor a
18 éven felülieknek,- ezt kapja a délutáni futamban induló
valamennyi dobogós- kivéve a 18 év alattiak, ők érmet,
tárgyjutalmat. A váltók versenyében a csapat összéletkora
szerint I-III. helyezetteket 1-50 , 51-100, 101-150 és 151
feletti kategóriákban. Külön értékeljük a családi váltókat,
fogyatékkal élőket! .A quatlonban indulók a kerékpár táv
teljesítése után befejezik a versenyt!Náluk felnőtt és senior
értékelés lesz.
Minden előnevező SporTolnás emblémázott ajándékot kap
Délutáni versenyek eredményhirdetése: 17:30-tól
Próbáld ki a triatlont
Rajt: 17:15
Táv: úszás 100m, kerékpár 4 km, futás 1 km,
Ha még nem triatlonoztál vagy családi-baráti társaságban szeretnél egy
jót mozogni megkötöttség nélkül,itt a jó lehetőség.
Helyszíni nevezési díj: 500Ft

2018.július 22 vasárnap
Versenyiroda nyitva: 7:00- 14:00
Én úszom – Te kerekezel - Ő fut váltó
Triatlon rövid távú egyéni verseny
Egyetemi - Főiskolai Ob (MEFOB) egyéni és csapat
(egyazon intézmény 3 férfi, illetve 2 női versenyzője
alkotja a férfi, illetve női csapatot)
Pár(ok) triatlonra , Quatlon
Quadratlon egyéni és váltó
Olimpiai Ötpróba
Bedepózás: 8:45-től-9:45-ig
Rajt: 10:00
Táv: Triatlon: úszás 1.5 km, kerékpár 40 km, futás 10 km.
Quadratlon: úszás 1.5 km, kerékpár 40km, kajak:8km,
futás 10km.
Egyéni verseny nevezési díj július 1-ig 8000Ft, helyszíni:
10000Ft,
csapat előnevezés:9000Ft/ csapat, helyszíni
12000Ft/ csapat
Díjazás:
Váltó versenyben: négy korcsoportban a csapattagok össz
életkora szerint I-III. helyezett férfi és nő kategóriában, (150 éves 51-100 éves, 101-150 éves és 150 év felettiek)
EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAT kapnak.Külön értékeljük
a családokat!Minden előnevező emblémázott ajándékot
kap.
Rövid távú egyéni triatlon és quadratlon verseny:
FELNŐTT, SENIOR, VETERÁN KATEGÓRIÁBAN az IIII helyezett férfi- női versenyző a verseny- a triatlonban

külön értékelve verseny és kos kormányos kerékpárosokata verseny emblémájával
ellátott üveg bort kap .
Valamennyi előnevező emblémázott ajándékot.
MEFOB: Női és férfi egyéni és csapat verseny I-III.
helyezettjei bajnoki érmet.
Az olimpiai ötpróbát teljesítők, annak szabályzata szerinti
jutalmat.
Valamennyi előnevezett versenyző SporTolnás emblémázott
ajándékot kap.
A rövidtávú versenyen a bolyozás nem engedélyezett, csak
a Pár(ok) részére. A Quatlonban indulók a kerékpár táv
teljesítése után befejezik a versenyt.
Eredményhirdetés: 13:30-tól
Nevezés: sportolna.com honlapon. Az
dátumának az utalás időpontját tekintjük.

előnevezés

A versenyeken indulásnak nem feltétele a
versenyengedély. Egyéb kérdésekben versenyek az
MTSZ szabálykönyve szerint kerülnek lebonyolításra,
Az óvás az MTSZ versenyszabályzatában foglaltak
szerint nyújthatók be legkésőbb az adott futam utolsó
célba érkezőjének beérkezése után 30 percig. Óvási díj
10.000 Ft
Mindenki a saját felelősségére indul a versenyen!
Kajak kölcsönzési lehetőségről a Quadratlon kiírásban
adunk tájékoztatást.
Minden futam részteles versenykiírása és pályarajza
megtalálható a honlapon: www.sportolna.com
A szervezőbizottság levelezési címe: 7100 Szekszárd,
Allende utca 32.
Infó: facebook: sportolna
czenczpeter@gmail.com

.

