SPORT XXI. ŐSZI DUATLON VERSENY 2018
MTK BUDAPEST VÍZITELEPE
JEGYZŐKÖNYV
A MESZ által három helyszínre kiírt őszi duatlon budapesti versenyét az MTK Budapest
vízitelepén rendeztük meg. A sportolók a megváltozott kiírásnak megfelelő módon, minden
korosztályban ergométeren és futásban versenyeztek egyaránt 3000 méteres távon.
A verseny helyszíne: MTK Budapest vízitelepe, 1203 Budapest, Vízisport u. 24.
A verseny időpontja: 2018. 11. 03. Első futam kezdete: 10 óra
Versenytanács ülés: 9 óra
A Versenybizottság vezetője: Győrfi Fanni
Titkára: Szász Ákos
Tagjai: Lukácsovics Gábor, Simon Tamás, Székely Balázs, Balogh Zsolt
Fordító: Fiala Balázs, futópálya irányítók: az MTK Budapest versenyzői
Versenyorvos: Németh Ilona
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Kitti, Szász Ákos
Időjárás: 22-24 fok, napos, nyárias időjárás
Résztvevők:
Versenyzőket ténylegesen indított 4 egyesület: Csepel EK, Külker EK, MTK, Szolnoki
Sportcentrum,
Összesen 73 fő nevezett (+1 fő versenyen kívül) a versenyen ténylegesen elindult versenyzők
száma: 70 fő
A részletes eredményeket a csatolt Excel-tábla tartalmazza.
Lebonyolítás:
Az ergométereket az MTK Budapest vízre szálló stégének beton részére helyezte ki a rendező
egyesület. A 15 db ergométer rendkívül látványos képet mutatott közvetlenül a vízparton. Az
ergométerek számának megfelelően 15 fős futambeosztások készültek. Az ergométeres táv
teljesítése után (3 km) az ergóról felállva rögtön indultak a versenyzők a futópályára. A
futópályát előzőleg a rendező egyesület szervezői GPS-szel kimérték, a táv 3km volt, így a
fordító állomás 1500 méterre került. A futás déli irányban indult a Duna parton és csak a
MEC telep előtti kis utcánál kanyarodtak ki a versenyzők a Vízisport utcára. Ezzel az
iránykijelöléssel elkerültük a szombat délelőtti tumultust és balesetveszélyt a Vízisport utca
elején. A cél a tavaszi versenyhez képest mintegy 50 méterrel közelebb az ergométerekhez
került kijelölésre így kb. 20 méter távolság volt csak a rajt és a cél között. Az első futam
indítása pontban 10 órakor történt, majd 20 percenként követték egymást a futamok. 5 futam
volt összesen és a lebonyolítás során mindössze 20 percet csúszott az előre eltervezett rajtidő.
A jegyzőkönyvvezetők minden futamot folyamatosan követtek, így az eredményhirdetésre az
utolsó futam beérkezése után már 20 perc múlva sor került.
Az eredményhirdetésnél a tavaszi versenyhez képest (a verseny kiírásának megfelelően)
kevesebb számú sportoló került díjazásra, hiszen most az egybe tartozó korosztályok nem
kerültek szétbontásra kezdő és haladó alapon.
A csapatversenyben minden korosztályból egy, azaz összesen 5 csapatot díjaztunk (III.
korcsoport lányok – nem volt elég számú induló); itt csak a győztes csapat kapott kupát..
Rendkívüli események: A verseny során sérülés és egyéb rendkívüli esemény nem történt.
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