
  
 

 Iroda cím: 3530 Miskolc, Szemere utca 20.  
 E-mail: bendavid17@hotmail.com  
 Honlap: www.borsod-diaksport.hu 

Ikt. szám:  
 

DUATLON DIÁKOLIMPIA III-VI. KORCSOPORT  
MEGYEI DÖNTŐ versenykiírása 2018/2019. tanév 

Szikszó, 2018. október 4.  
 
 

A verseny célja:  A megyei bajnoki cím és az országos döntőre való továbbjutás eldöntése. 
 
A verseny rendezője:  A B.A.Z. Megyei DSSZE 
 
A verseny ideje és helye:  2018. október 4. (csütörtök) 1030 óra    
  Szikszó – Sportcsarnok előtti füves terület, 3800 Szikszó, Malom utca 5. 
 
A versenybíróság elnöke:  Lengyel Jószef 
 
Tagjai:   Fazekas Miklósné, Benőcs Dávid, Szűcs Istvánné, Király Kinga 
 
Résztvevők:  Azok a diákok vehetnek részt, akik 2016. szeptember 1. és 2018. augusztus 31 

között a Magyar Triatlon Szövetség, ill. a megyei/budapesti Triatlon Szövet-
ség által kiadott versenyengedéllyel nem rendelkeznek és a korosztályos 
duatlon és triatlon ranglistákon nem szerepelnek. Bárki, aki a fent jelzett kor-
látozást megszegi akár utólagosan is kizárásra kerül. 

 
Versenyszámok:  - Egyéni  

- Csapat 
 

Csapatlétszám:   4 főből áll a csapat, melyből a 3 legjobb eredmény számít, mint csapatered-
mény az egyéni befutási sorrend alapján.  

Lebonyolítási rend: 

 A duatlon verseny jellemzője a folyamatosság.  

 A résztvevők futással kezdenek, majd kerékpározással, végül futással zárják a 
versenyt saját időbeosztással.  

 Külső segítség nem vehető igénybe, a váltóhelyeken töltött idő is a versenyző 
idejéből megy el.  

 csapatértékelés a 3 befutott versenyző összehelyezési száma alapján. 
Továbbjutó:  az egyéni 1-4. helyezett, valamint a csapat 1-2. helyezett továbbjut az országos 

döntőbe.  
 
Korcsoportok, versenytáv:   
 

Sorrend III. kcs. IV. kcs. V. kcs. VI. kcs. 

Futás 1 km 2 km 3 km 3 km 

Kerékpár 4 km 8 km 10 km 10 km 

Futás 0,5 km 1 km 1 km 1 km 

 
 
A verseny útvonala:   A helyszínen lesz megtekinthető.  
 

 



A rajtszám felvétele igazolás: 2018. október 4. –én 930-tól folyamatosan, de legkésőbb 1 órával az adott 
versenyszám rajtja előtt, az igazolást követően. Diákigazolvánnyal, Internetes nevezési lappal, mely igazgatói 
aláírással van ellátva. 
   
Technikai értekezlet:  2019. október 4-én. 1000 órakor 
 
Költségek:  A rendezési költségeket a megyei DSSZE fedezi. Egyéb költség a résztvevő-

ket terheli. 
Díjazás:  Az egyéni I-III. helyezettek érem, a csapat I-III. helyezettek oklevél  és érem 

díjazásban részesülnek. 
Általános tudnivalók:   

 A versenyen a Magyar Triatlon Szövetség szabályai érvényesek: 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

 Minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat. Felversenyzés 
NINCS 

 Sportfelszerelést, kerékpáros fejvédőt és kerékpárt mindenki hozzon magával.  

 Kerékpáros fejvédő használata kötelező. 

 Kerékpár áttétel szabály nincs.  

 A depóban elhelyezett kerékpárokért, és fejvédő sisakokért felelősséget nem 
vállalunk. 

 
A verseny lebonyolítása és időrendje 

(tájékoztató jellegű) 
 

Korcsoportok Bedepózás Rajtidő Kidepózás Eredményhirdetés 

III. kcs. Lány 

Helyszíni 
tájékoztatás 

szerint 

10.30 

Helyszíni 
tájékoztatás 

szerint 

Helyszíni tájékoz-
tatás szerint III. kcs. Fiú 

IV. kcs. Lány 
11.10 

Helyszíni tájékoz-
tatás szerint IV. kcs. Fiú 

V. kcs. Fiú, Lány 
11.50 

Helyszíni tájékoz-
tatás szerint VI. kcs. Fiú, Lány 

 
Megjegyzés:  

 A verseny helyszínrajza megtekinthető a versenyirodánál kihelyezett tájékoztató táblán. 

 Az országos versenyen való részvételről a versenyt követően kell egyeztetni a helyszínen. 

 Rajtszám felhelyezéséhez szükséges gumiszalagot lehetőség szerint minden résztvevő hoz-
zon magával! 

 
Miskolc, 2018. szeptember 21.  
 
 
                                                        Benőcs Dávid   
       BAZ megyei DSSZE titkár    
.   
      
         
.  


