DIAPOLO ELIT BAJNOKSÁG
Versenykiírás
1. Verseny célja:
A legjobb utánpótlás korú versenyzők országos versenyeztetése.
2. Verseny rendezője: Magyar Öttusa Szövetség.
Fő támogató: Diapolo Kft.
Támogatók: Peridot, Hód-Triatlon és Öttusa SE
3. Verseny helye és ideje: Hódmezővásárhely, 2015. október 17-18.
Úszás: Gyarmati Dezső Sportuszoda – 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 1.
Futás: Az uszoda mögötti park
4. Indulhatnak:
- azok a versenyzők, akik érvényes öttusa engedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkeznek és a
2015-ös MK fordulókon elért eredményeikkel kvalifikálták magukat a 12 fős egyéni és 6 csapatos
váltó mezőnybe, valamint egyesületük a megadott határidőig nevezi őket.
5. Versenyszámok:
egyéniben
U10 lány – fiú
U11 lány – fiú
U12 lány – fiú
U13 lány – fiú
U14 lány – fiú
U15 lány – fiú

váltóban
U10 lány – fiú – mix
U11 lány – fiú – mix
U12 lány – fiú – mix
U13 lány – fiú – mix
U14 lány – fiú – mix
U15 lány – fiú – mix

6. Helyezések eldöntése: Az érvényben lévő magyar szabályok szerint.
7. Díjazás: nemenként és korosztályonként az egyéni verseny I – III. helyezettjei éremdíjazásban
részesülnek. A verseny valamennyi résztvevője ajándékot kap, amit csak az ünnepélyes
eredményhirdetéskor vehet át.
8. A rendezés költségei: a Magyar Öttusa Szövetséget terhelik.
9. Egyéb:
Nevezési határidő az egyéni versenyre:
2015. október 13. (kedd) 24:00 óra nevezes.pentathlon.hu oldalon
Nevezési határidő a váltó versenyre:
2015. október 14. (szerda) 16:00 óráig a karman.sandor@pentathlon.hu e-mail címre küldött váltó
összeállításokkal
A kvalifikált, de a kiírt határidőig nem nevezett versenyzők és váltók helyett automatikusan a
tartalék versenyzők és váltók kerülnek benevezésre.
Sportorvosi engedélyek bemutatásának határideje: 2015. október 13. (kedd) 16:00 óra
A kiírt határidők után sem sportorvosi engedély bemutatása, sem egyéni, sem váltó nevezés nem
lehetséges. Változtatásra csak sérülés vagy betegség esetén van lehetőség!
A tribünről kizárólag csak a versenyzők és edzőik léphetnek be a medencetérbe.
A versenyről internetes közvetítés lesz a www.pentathlon.hu oldalon

10. Rajtsorrendek és tervezett időrend:

2015. október 17. szombat (egyéni verseny)
Úszás
9.30 – 9.50
10.00
10.15
11.00
11.20
12.00
12.20

Melegítés az U10-U11 korosztályoknak
Ünnepélyes megnyitó
Rajt (U10 lány – U10 fiú, U11 lány – U11 fiú sorrendben)
Melegítés az U12 – U13 korosztályoknak
Rajt (U12 lány – U12 fiú, U13 lány – U13 fiú sorrendben)
Melegítés a U14 – U15 korosztályoknak
Rajt (U14 lány – U14 fiú, U15 lány – U15 fiú sorrendben)

Futás
Rajtszám osztás folyamatosan az uszodában, az erre kialakított pultnál.
14.00
U10 lány
14.05
U10 fiú
14.10
U11 lány
14.15
U11 fiú
14.20
U12 lány
14.32
U12 fiú
14.44
U13 lány
14.56
U13 fiú
15.08
U14 lány
15.20
U14 fiú
15.32
U15 lány
15.44
U15 fiú
18.00
Ünnepélyes eredményhirdetés az összes korosztály részére a Fekete Sas
étterem dísztermében. Minden versenyző megjelenésére számítunk. Csak a jelenlévő
versenyzők vehetik át az érmeket és ajándékokat.

2014. október 18. vasárnap (váltó verseny)

Úszás
9.00 – 9.20
9.20
9.30
. 9.45
10.05
10.20
10.35
10.55
11.05

Melegítés az U10 – U11 korosztályoknak
Rajt (U10 lány – U10 fiú – U10 mix sorrendben)
Rajt (U11 lány – U11 fiú – U11 mix sorrendben)
Melegítés az U12 – U13 korosztálynak
Rajt (U12 lány – U12 fiú – U12 mix sorrendben)
Rajt (U13 lány –U13 fiú – U13 mix sorrendben)
Melegítés az U 14 - U15 – ifi „B” korosztályoknak
Rajt (U14 lány – U14 fiú – U14 mix sorrendben)
Rajt (U15 lány – U15 fiú – U15 mix sorrendben)

Futás
Rajtszám osztás folyamatosan az uszodában az erre kialakított pultnál.
12.30
Rajt - U10 lány és U10 fiú
12.35
Rajt - U10 mix
12.40
Rajt - U11 lány és U11 fiú
12.45
Rajt - U11 mix
12.50
Rajt - U12 lány és U12 fiú
12.55
Rajt - U12 mix
13.00
Rajt - U13 lány és U13 fiú
13.12
Rajt - U13 mix
13.24
Rajt - U14 lány és U14 fiú
13.36
Rajt - U15 lány és U15 fiú
13.48
Rajt - U15 mix
14.00
Ünnepélyes eredményhirdetés az összes korosztály részére.
Minden versenyző megjelenésére számítunk. Csak a jelenlévő versenyzők vehetik át az
érmeket és ajándékokat.

Az időrendek, rajtsorrendek tájékoztató jellegűek, a változásokat a
helyszínen kihirdetjük.

