
DUATLON „B” KATEGÓRIA



A verseny célja: 

• A futás, és kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része 
legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának. 
• Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, 
elmélyítése. 
• A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése. 
• A sportág utánpótlás-nevelésének biztosítása. 
• Versenylehetőség biztosítása azon oktatási intézményekbe járó tanulók részére, akik iskolai 
keretek között rendszeresen foglalkoznak futással és kerékpározással. 
• A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen 
képviseljék iskolájukat diákversenyen. 

A verseny időpontja:  2017. október 1. (vasárnap) 

  9.00 óra 

A verseny helyszíne.  Körös-toroki üdülőterület 

  Csongrád 

A Verseny rendezője: Csongrád Megyei Diáksport Egyesület, és a Csongrád Idegenforgalmi SE  

A versenybizottság elnöke: Gyovainé Kósa Erika 

A versenyek résztvevői: 

Lásd a„Versenyszabályzat” VII. pontja és Korcsoportok melléklete szerint. 
Korcsoport: 
• Csapatversenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók. 
• Egyéni versenyben nemenként a III., IV., V., VI. korcsoportba tartozó tanulók. 

Felversenyzés: 

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges. 

Korlátozás: 

A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2015. szeptember 01. és 2017. augusztus 31. 
között a Magyar Triatlon Szövetség, ill. a megyei/budapesti Triatlon Szövetség által kiadott 
versenyengedéllyel nem rendelkeznek, és a korosztályos duatlon, triatlon ranglistákon nem 
szerepeltek. 

Továbbjutás: 

Csapatverseny: a megyei döntő 1-2. helyezett csapatai. 
Egyéni verseny: a megyei döntő 1-4. helyezett egyéni versenyzői. 
Amennyiben az egyéni 1-4. helyezett a továbbjutó csapat tagja, úgy a sorrendben következő 
egyéni versenyző jogosult indulni az országos döntőn. 



Versenyszámok: 

• Egyéni verseny nemenként a III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyzők számára. 
• Csapatverseny nemenként a III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyzők számára. 
• Versenytávok korcsoportok szerint: 

Időrend:    

800-rajtszámok átvétele a versenyirodán/Körös-torok, kempinggel szembeni 
parkolóban/ 

940 bedepózás III.kcs        1000III. kcs rajt /fiú és lány/ 

1040 bedepózás  IV.kcs      - 1100 IV kcs rajt 

1140 bedepózás V. és VI.kcs -   1200 V. és VI. kcs rajt      

Ki depózás minden futam után közvetlen!       

Eredményhírdetés: 1330                                              

Díjazás: 

Az első három helyezett érem, az első hat helyezett oklevéldíjazásban részesül.  

Sportági rendelkezések: 

• Csapatverseny: 4 fő versenyző + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). A 3 alacsonyabb 
befutási helyet elért versenyző eredménye számít. Ahhoz hogy a csapat értékelve legyen, 
3 főnek célba kell érnie. 
• A csapattagokat nem kell előzetesen meghatározni, a befutás sorrendje adja a csapat 
összetételét. 
• A kerékpár áttételszabály: NINCS! 
• Kerékpáros fejvédő használata minden futamban kötelező! 
Csapatverseny holtversenye esetén az a csapat szerez jobb helyezést, amelyiknek a 
csapateredmény megállapításánál még figyelembe vett versenyzője előrébb végez. 
• Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Magyar Diáksport 
Szövetség „Versenyszabályzata” és a Magyar Triatlon Szövetség hatályos versenyszabályai 
érvényesek. 

Szeged, 2017. szeptember 15. 

  Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 

Korcsoport
Táv

Futás Kerékpár Futás

III. 1 km 4 km 0,5 km

IV. 2 km 8 km 1,0 km

V. 2,5 km 10 km 1,5 km

VI. 2,5 km 10 km 1,5 km




