
                                                                                                                          

2.  Úri  Amatőr Terepduatlon 

2014.07.05. 

 

Szervező: Úri Községi Sportkör 

Versenyközpont:  2244 Úri Sport utca 1. ( Futballpálya)Gps: 47.409541,19.524515 

Versenyszámok: Duatlon: futás-kerékpár-futás, 

                               Duatlon párban: 2 fős váltó ,az egyik versenyző fut, a másik kerékpározik  

                            „Próbaduatlon”: próbáld ki magad verseny nélkül: futva és kerékpározva 

                              Kerékpár: csak kerékpározva a versenytávon(nem verseny) 

 Időrend: 800        :  Versenyiroda nyitás 

                  800-930 :  Helyszíni nevezés, előnevezetteknek rajtszám átvétel 

                  800-945 :  Depózás 

                  945       :  Megnyitó 

                 1000      :  Felnőtt táv RAJT, „Próbaduatlon” RAJT 

                 1035      :  Gyermektáv RAJT 

Nevezési  díjak:  Felnőtt táv  ,Spuri futókártyával 10% kedvezmény. 

                               Előnevezés: 2014.07.01 -ig                                 2500Ft 

                              Helyszíni nevezés:                                                 3500Ft 

                               Próbaduatlon:                                                       1500Ft 

                               Duatlon párban:                                                    3000Ft/csapat 

                               Gyermek táv:                                                          500Ft 

                               Kerékpár:                                                                 500Ft 

 



Előnevezési lapok letölthetőek : uritt.uw.hu 

Az előnevezési lapokat a  libaterelo@citromail  email címre kérjük elküldeni. 

A nevezési díjat a következő bankszámlára utalhatjátok:Pátria takarék 65100156-11292348 

A közlemény rovatba : duatlon , név 

Az előnevezés akkor érvényes, ha a nevezési díj megérkezett. 

 

Korosztályok:            Ovis:           2007 –ben vagy előtte  születettek 

                            Gyermek:  I.        2005-2006 

                                              II.       2003-2004 

                                             III.       2001-2002 

                                             IV.       1999-2000 

                             Junior :             1995-1998 

                    Felnőtt  Női:             1980-1994 

                                 Férfi:             1975-1994 

                    Senior  Női :             1979-ban vagy az előtt 

                               Férfi :              1974-ban vagy az előtt 

Díjazás: Minden teljesítőnek oklevél + korosztályonként 1-3. helyezett érem. 

Próbadutlonon és a kerékpár távon csak teljesítői oklevél ! 

A vegyes váltó a férfi kategóriában lesz értékelve! 

 

Távok:  Gyermek táv:   800 m futás -2 km kerékpár- 800 m futás 

              Próbaduatlon:  5 km futás-30 km kerékpár(NEM VERSENY) 

               Felnőtt táv:      5 km futás- 30 km kerékpár- 5 km futás  

               Kerékpár :         30 km (NEM VERSENY) 

 A versenytávok térképei az alábbi linken érhetőek el: 

 http://www.futoterkep.hu/futasok/feltolto/schzolas/ 

A frissítőpontokon: víz,szőlőcukor,nápolyi  

A célban: babgulyás 



További információ: uritt.uw.hu weboldalon illetve a 06 30 2581382 telefonszámon 

 

 

• A nevezési díj befizetésével és a rajtszám átvételével minden versenyző tudomásul 

veszi, hogy a versenyen saját felelősségére vesz részt. Egészségi állapota jó, és nem tud 

olyan betegségről, amely részvételét akadályozza. Hozzájárul, hogy a versenyről készült 

mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő 

internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra 

kerülhetnek. Elfogadja, hogy az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját, rajtszám 

nélkül fut, kerékpározik, vagy a versenyszámok szabályait megsérti az kizárásra kerül. 

• A kerékpározásnál bukósisak használata kötelező. 

• A távok műutat is érintenek, a kresz szabályok betartása kötelező. 

• A kerékpárok műszaki állapotát a versenybírók ellenőrzik, nem működő fékkel, nem 

teljesíthetik a távot. 

• A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk. 

 

 


