Diák Duatlon Országos Döntő,
Utánpótlás és Sprint Duatlon Ranglista, amatőr kupa
DEJTÁR.
A versenyt , Dejtár község Önkormányzata és a BADISZ VSE rendezi.
A verseny ideje:

2016.október 08. szombat

A verseny fővédnöke: Smitnya Sándor polgármester.
Vezető versenybíró: Gulyás Zoltán
Technikai Felügyelő:
A Szervezőbizottság elnöke: Sztancsik József Dodó
A verseny helyszíne: Dejtár, Ifjúság útja 3.

GPS: X: 19165

Y: 480038

A versenyre és a versenypályára vonatkozó adatok:
A futópálya sík, beton és földút, a depó területén füves talajú. A depó hossza kb. 60
m. A kerékpározás, zárt pályán történik, vegyes minőségű aszfalton. A leghosszabb
kör ( ~ 6,7 km ) szintkülönbsége 65 m.
A kerékpározás során a bolyozás engedélyezett. Az utánpótlás korosztályoknak az
áttételszabály betartása kötelező. A futás és a kerékpározás is oda – vissza pályán
történik, esetenként több körben. Kerékpározás során a fejvédő használata kötelező.
Az időmérés kézzel történik, ezért a rajtszámot a verseny ideje alatt végig jól
láthatóan kell viselni. A versenyen a szemetelési zónák a belső fordítók után lesznek
kijelölve. Az ezeken kívül történő szemetelés büntetést von maga után ( VSZ. 34.§. ).
Mobil telefon és egyéb hangtechnikai eszköz fülhallgatóval történő használata a
versenyzőknek, versenyzés ideje alatt tilos !
A versenyen az MTSZ 2016. évi Versenyszabályzata érvényes.

Indulási jogosultság :
A versenyen a Diák Duatlonon csak az Iskolák által nevezett Gyermekek indulhatnak
és lesznek értékelve. A ranglista és amatőr kupa versenyen mindenki indulhat, aki a
szabályokat elfogadja és egészségi állapota a versenyzésre alkalmas, ám a
ranglistaversenyen pontot, csak versenyengedéllyel vagy regisztrációval rendelkező
versenyző kaphat. A regisztrációval nem rendelkező versenyzők csak a napi
regisztráció kiváltása után válnak jogosulttá a pontszerzésre. Ennek összege: 3000 Ft.,
melyet az MTSZ-nél kell kiváltani, a helyszínen erre nem lesz lehetőség. Az indulási
jogosultságot a 2016. évi Versenyszabályzat szabályozza. A Diák Duatlonra
iskolaorvosi, vagy sportorvosi igazolás szükséges!

A versenyiroda nyit: 7:30-kor. A rajtszámok felvétele és a helyszíni nevezés az adott
verseny rajtja előtt 1 órával lezárul. A Diák Duatlon versenyre helyszíni nevezést nem
tudunk elfogadni!
Nevezés: a Ranglista és amatőr kupa versenyekben CSAK az (valamilyen) érvényes
Triatlon Szövetségi licencel bíró versenyzők kerülnek értékelésre.

Előnevezni a www.versenyzek.hu címen október 2-án 24.00 óráig lehet, a nevezési
díjnak a Cserhátvidéke Takarékszövetkezet 63600306-18002564 számú számlára
történő egyidejű utalásával, „Nevezési díj” megjegyzéssel. A nevezésnél meg kell adni
a nevet, egyesületet, születési évszámot, kategóriát és a versenyengedély vagy
regisztráció számát.

Diák Duatlon Döntőre Nevezni a bgytri@gmail.com címen lehet. A nevezés
érvényességét a nevezési díj beérkezését követően vissza igazoljuk. A Diák Duatlon
értékelésben CSAK az iskolák által benevezett versenyzők vesznek részt.
Ebben az értékelésben korcsoportonként a 3 fő leg jobb eredményt elérő egyéni
versenyző alkot csapatot. A csapatok értékelését a 3 leg gyorsabb versenyző
összeadott idejéből képezzük. Az a csapat végez előbb, akiknek az összeadott
versenyideje a leg kisebb. Az egyéni versenyben a célba érkezésért 2 pontot adunk!
Az első 6 egyéni versenyző , helyezéstől függően plusz 12-10-8-6-4-2 pontot kap a

Csapat helyezésekért (1-6) 18-15-12-9-6-3 pontot adunk. Az összesen szerzett
pontok alapján hirdetünk eredményt az iskolák között.( 1-6)
Technikai tájékoztató: 9:10-kor a versenyközpontban.
Díjazások: A MTSZ Versenyszabályzatában leírt korcsoportoknak megfelelően,
érem és oklevél díjazással.
Időrend, távok:
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A Diák Duatlonon induló versenyzők minden korcsoportban a ranglistán indulók után
3 perccel rajtolnak.
Eredményhirdetés: várhatóan ~ 16:00-tól.

Óvást a Versenyszabályzatban foglaltak szerint lehet benyújtani, díja: 10.000 Ft.
Az óvási bizottság vezetője:

Szállás lehetőség: Jól lakható, kényelmes, tiszta, ifjúsági szállást tudunk biztosítani,
előzetes foglalással a címen, 2000 Ft/fő/éjszaka áron, 60 db-ot Dejtáron. Valamint a
közelben lévő Szent Borbála panzióban kb. 30 db-ot,ennek árai a
www.szentborbalapanzio.hu oldalon érhetők el.
Kapcsolat a rendezőkkel: a bgytri@gmail.com címen , illetve a +36 70 3596096
telefon számon 9.00tól 17.00 ig. H-K-Sz-Cs-P

