
Versenykiírás Velence Korzó

Felelős rendező: Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda
Minősítés: Kiemelt rendezvény
Időpont: 2015. augusztus 29.
Rendezvényközpont: Velence Korzó
Cím: 2481 Velence, Tópart u. 47. (GPS: É 47° 13' 57.12", K 18° 39' 42.63")
Versenyszámok: úszás / kerékpározás / futás
Tartalék sportág: gyaloglás
Projektvezető: Antal Sándor
Technikai igazgató: Nádasdi Zsolt
Védnök: Koszti András, Velence város polgármestere

Az esemény leírása:

A versenyközpontban történő reggeli regisztrációt követően, a szakági versenyek az alábbiakban jelölt
időrendnek megfelelően kerülnek majd lebonyolításra. Az egyes versenyszámok „központi rajtját követően”
mindenki önállóan is megkezdheti a kijelölt, illetve vállalt távok teljesítését, a központi rajtot követő 60 percen
belül. A távok teljesítésére minden esetben minimum szintidő, avagy „limitidő” kerül meghatározásra, melynek
átlépésekor a teljesítést már csak kevesebb pontért (ennek részletei az „időrend és szintidők táblázatban
olvasható), saját felelősségére fejezheti be a résztvevő. Az egyes szakági versenyszámok között átfedés
található, ezért felhívjuk azon résztvevők figyelmét, hogy akik mindhárom sportágban szeretnék teljesíteni a
kihívásokat, vegyék figyelembe saját képességeiket, és annak megfelelően időzítsék rajtjukat! A
versenyszámok teljesítése közben, a rendezők frissítést, orvosi ügyeletet, vízi felügyeletet és chipes időmérést is
biztosítanak a résztvevők számára.

Közreműködő partnerek:

     

Megnyitó és Regisztráció:

07:00 - 09:45 Regisztráció a versenyközpontban
09:45 - 09:55 Megnyitó és Technikai tájékoztató

Úszás

Távok:

Rövid táv: 2 km
Hosszú táv: 4 km

Úszás RAJT (2 km / 4 km): 10:00-11:00

 Az úszást vízbefutással fogjuk elrajtoltatni és egy 1000m-es háromszög alakú pályán kell majd 2, illetve 4 kört
teljesíteniük a résztvevőknek. A versenyzők minden egyes kör megtételét követően kijönnek majd a partra, ott
megtesznek 5 métert, áthaladnak a chipszőnyegen, majd ezt követően megkezdik a következő körüket. Az



aktuális köridejüket, illetve a már teljesített körök számát a rajtkapu mellett elhelyezett monitoron is
ellenőrizhetik majd a versenyzők (lásd az ábrán). A vízben elektromos motorcsónakokkal fogjuk felügyelni az
úszók biztonságát. A pályán lévő fordítókat nagyméretű vízi bójákkal jelöljük majd. Frissítőt minden kör
megtételét követően a parton vehetnek magukhoz a versenyzők, ahol az ellenőrző monitor is megtekinthető.
Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé az úszást, úgy ezt a számot gyaloglással fogjuk helyettesíteni!

 

Kerékpározás

Távok:

Rövid táv: 30 km
Hosszútáv: 60 km

Kerékpározás RAJT (30 km / 60 km): 11:30 - 12:30

A kerékpározást teljesítménytúra jelleggel kell abszolválnia a résztvevőknek. A 30 kilométeres „Tókör” teljes
egészében a Velencei-tó körüli kerékpárúton és kerékpárbarát útvonalon halad. Az útvonalon 2db ellenőrző
állomás található majd. A frissítésről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia! A kerékpárosoknak a
kerékpárúton a rendezők útmutatásai szerint, illetve a KRESZ betartásával kell közlekedniük. A kerékpározás
során, minden résztvevőnek egy darab - a regisztrációnál kapott - rajtszámot kell viselnie. A rajtszám hátulján
az orvosi szolgálat telefonszáma is megtalálható lesz. A kerékpározás során megkülönböztető/fényvisszaverő
mellényt nem kell viselni, de bukósisak használata minden esetben kötelező! A kerékpáros etapok bármilyen
típusú kerékpárral teljesíthetők. A kihívást egy „tókör”, illetve egy „bő-tókör” megtételével kell teljesíteni. A
60 kilométeres táv résztvevői forgalomban is haladnak majd, így a 18 éven aluli jelentkezők, csakis felnőtt
kísérettel vehetnek majd részt az eseményen!

„Tókör” - 30 km



Útvonal: Velence – Gárdony – Agárd – Dinnyés – Pákozd – Sukoró – Velence

„Bő-tókör” - 60 km

Útvonal: Velence – Pusztaszabolcs – Zichyújfalu – Gárdony – Dinnyés – Pákozd – Sukoró – Velence

Futás

Távok:

Rövid táv: 6 km
Hosszútáv: 21 km (félmaraton)

Futás RAJT (6km/21km): 14:00-15:00

A futás teljes egészében a déli parton és a kerékpárúton halad majd. A rendezők az útvonalon kb 4
kilométerenként frissítő állomást üzemeltetnek. A központi rajtot követően 60 percen keresztül itt is
folyamatosan lesz lehetőség a futás megkezdésére. Ahol a kerékpárút keresztezi az autós forgalmat, ott a
KRESZ maradéktalan betartása vonatkozik majd a résztvevőkre. A pálya hosszán mobil wc-k használatára,
valamint a támogató vendéglátó egységek használatára is lesz lehetőség. Futás közben a kapott rajtszámot
minden résztvevőnek elől, jól látható helyen kell viselnie. A rajtszám hátulján az orvosi szolgálat telefonszáma
is megtalálható lesz. A rajt és célterületen áthaladók idejét chipes időméréssel rögzítjük. A célkapun egy
távolról is jól látható digitális pörgő órát helyezünk el, amely segíti a résztvevőket a pontos tájékoztatásban.

 



Időterv példa:

Úszás Rajt 10:00 (4 km) - 2 perces százakkal 11:20-ra vége - depó és öltözés 10 perc. - 11:30-kor kerékpározás
RAJT és kezdődik az úszás eredményhirdetése (2/4 km) - 60Km kerékpározás 20-25Km/h átlag közötti idővel
14:00-14:30 között vége (közben 13:00-kor és 14:30-kor eredményhirdetés a bringásoknak) – Tehát
futás/gyaloglás/evezés rajtra (14:00) vissza lehet érni, de a futás/gyaloglás/evezés 60 perc rajtidőbe is
kényelmesen be lehet férni, még csúszások esetén is. Így akár mindhárom sportágban elérhető a maximum
pontszám!!!

Időrend, szintidők és ponttáblázat:

Részvételi feltételek, a regisztráció formái:

Online nevezés

Az 5próba Rióba versenyre történő online nevezés feltétele a weboldalon történő regisztráció. Elő lehet nevezni
a versenyszámokra. A sportág és táv kiválasztása után tudja a próbázó kifizetni online a nevezési díjat. A díj
kifizetése után el kell hoznia a versenyzőnek magával a nevezési lapot és a felelősségvállalási nyilatkozatot,



melyet a helyszínen aláírva le kell adnia. Az előnevezett versenyzők a helyszínen kapják meg az
ajándékcsomagjukat, a rajtszámukkal együtt.

Online nevezési díjak:

Felnőtt: 5000 Ft
Felsőoktatási hallgató (érvényes nappalis diákigazolvánnyal)/nyugdíjas: 3000 Ft
Köznevelés tanulói (betöltött 14. életév felett, érvényes nappalis diákigazolvánnyal): 2000 Ft
14 év alatti gyermek: 1000 Ft (szülői felügyelet kötelező)

Helyszíni nevezés

Az 5próba Rióba versenyre történő helyszíni nevezés során először regisztráltatnia kell magát a próbázónak a
regisztrációs munkatársaknál, az erre kijelölt sátornál (helyszíni regisztráció sátor). A regisztrációt követően
lehet nevezni a kiválasztott sportág/ak választott távjára. A sportág és táv kiválasztása után tudja a próbázó
kifizetni nevezési díjat. A helyszínen bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni. A fizetés, a nevezési lap és
felelősségvállalási nyilatkozat aláírása után megkapja a rajtszámát a versenyző. Kérjük a helyszínen regisztrálni
kívánó próbázókat, hogy időben érkezzenek, le ne maradjanak a rajtról. A helyszínen nevezők nem kapnak
ajándékcsomagot az adott helyszínen, ők a következő kiemelt eseményen kapják meg csomagjukat, ahova
beneveztek. Helyszíni nevezési díjak: Felnőtt: 6000 Ft Felsőoktatási hallgató (érvényes nappalis
diákigazolvánnyal)/nyugdíjas: 4000 Ft Köznevelés tanulói (betöltött 14. életév felett, érvényes nappalis
diákigazolvánnyal): 3000 Ft 14 év alatti gyermek: 1000 Ft (szülői felügyelet kötelező) FIGYELEM! A
megszerzett pontok nem átruházhatók! Speciális igényű szabadidő-sportolók részvételi szándékukat a verseny
előtt minimum 5 munkanappal jelezzék a versenyszervezők felé, előzetes egyeztetés céljából! A szervezők
igyekeznek biztosítani a megfelelő részvételi feltételeket. Egyéb információk: A versenyközpont területén
értékmegőrző és pénzváltó nem üzemel! A rendezvényen nem vehet részt az a személy, aki gyógyszerek,
alkohol és egyéb bódító vagy tudatmódosító hatású szer hatása alatt áll. A rendezvényen mindenki saját
felelősségére indul, az okozott károkért jogi felelősséggel tartozik.

 

A szervezők a versenykiírás változatásának a jogát fenntartják!

Helyszín és Versenyközpont alaprajz

1.- központi regisztráció (5x5m sátor,2db fém kordon, 5db sörasztal, 4db szék, 220V – 4 kiállás)



2.- úszás regisztráció (5x5m sátor, 2db fém kordon, 5db sörasztal, 4db szék, 220V – 4 kiállás)
3.- kerékpár regisztráció (5x5m sátor, 2db fém kordon, 5db sörasztal, 4db szék, 220V – 4 kiállás)
4.- futás regisztráció (5x5m sátor, 2 db fém kordon, 5db sörasztal, 4db szék, 220V – 4 kiállás)
5.- versenyközpont bejárat, mobil wc (2db fém kordon, molinó, 2db beach flag, 4db bója)
6.- kerékpáros gyülekezőhely „1-es rajtzóna” bejárat (8m-es felfújható célkapu)
7.- kerékpáros gyülekezőhely „1-es rajtzóna” (100m fa kerítés, 4db fém kordon, 10db nagy b.flag)
8.- úszás/futás bejárat (4m-es felfújható célkapu, 40m fa kerítés, 2db fém kordon)
9.- mobil wc (6db)
10.- öltöző sátrak (4 db 5x5m sátor, 80db műanyag szék, 16db sörpad, 60m fa kerítés)
11.- úszás rajtzóna bejárat (2db kis beach flag, 2db bója)
12.- úszás rajtzóna bejárat (2db kis beach flag, 2db bója)
13.- úszás rajtzóna bejárat (2db kis beach flag, 2db bója)
14.- úszás kijárat a kerékpáros depó bejárata felé (2db kis beach flag, 10 db bója)
15.- úszás frissítő sátor (5x8m sátor, monitor, 6db sörasztal, 220V – 6 kiállás)
16.- úszás bejárat (chipszőnyeg, 220V)
17.- úszás kijárat (4m-es felfújható célkapu, 220V)
18.- úszás kijárat (chipszőnyeg, 220V)
19.- úszás vissza folyosó (80m fa kerítés, molinók)
20.- futás frissítő a célban (5x8m sátor, 6db sörasztal, 220V – 4 kiállás)
21.- futás rajt/cél (chipszőnyeg)
22.- futás rajt/cél (4m-es felfújható célkapu -időmérős- , digitális pörgő óra, 200m fa kerítés, molinó)
23.- kerékpáros gyülekezőhely „2-es rajtzóna” bejárat (2db beach flag, 100m fa kerítés, 10db bója)
24.- színpad (min 6x4m színpad + fedés, hangosítás, 3x3m sátor, 10 db fém kordon, 380V)
25.- kerékpármegőrző az úszók számára (100m fa kerítés, 40db fém kordon, 5db nagy b.flag)
26.- kerékpáros gyülekező „2-es rajtzóna” (molinók)
27.- kerékpáros rajtkapu (8m-es felfújható célkapu, 220V – 2 kiállás)
28.- VIP részleg (büfé, étterem)
29.- kerékpározás kijárat (chipszőnyeg, 20db bója, 220V)
30.- terelő vízi bója (2db felfújható vízi bója súlyokkal, 25m-es terelő kötélbója)
31.- úszás bejárat (4m-es felfújható célkapu, 220V)
32.- mobil wc (5db)
33.- rendezői sátor (3x3m sátor, 220V – 4 kiállás, laptop, nyomtató, világítás, hűtő)
34.- mentő, orvosi sátor (220V, 6db fém kordon, 2db mobil ágy, 2db asztal, 4db szék)
35.- büfé, pizzéria, étterem

Tovább a nevezéshez
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