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IV. Balatoni Bádogember 70.3 

Amatőr 70.3 távú triatlon verseny - magunknak és a haveroknak! 

Verseny ideje:  2016. július 09.   

Versenyközpont és cél: Naro kemping, Balatonföldvár, Kismartoni u. 12 

Rajt és úszás: Balatonföldvár, Keleti strand 

Megközelítés 

-autóval: M7 autópályáról a 112-es leágazó után a 7-es főúton 
Zamárdi/Balatonföldvár felé.  Földváron a bal oldali Spar mellett el, át a Szántódi 
út kereszteződésen, majd továbbra is a Budapesti úton. Kb. 1 km múlva balra lesz a 
Kismartoni út, arra kanyarodjatok le és azon haladva a 2. kereszteződés után lesz a 
kemping a 12-ben. 

-vonattal: Balatonföldvár állomástól Budapest felé kell gyalogolni a Damjanich és 
Báthory utcán az Újstrand utcáig, amely merőleges a 7-es útra (Budapesti út). Az 
Újstrand utca folytatása a Kismartoni út, itt található a kemping a 12-es számnál. 
Kb. 1km gyaloglás. 

 
1,9   90   21,1 



A hétvége programja 

Július 08. Péntek 

 18.30 Technikai értekezlet, pályák ismertetése (ld. Térképek) 

 19.00 Tésztaparty, szolid sör 

Július 09. Szombat 

 7.15 Futócuccok legkésőbbi elhelyezése a kempingben kijelölt 

helyen! 

7.45 Bringadepó nyit a strandon (ld. Térképek!), rajtszámátvétel, 

jeladó átvétele, cuccok elhelyezése a depóban. 

 8.15 Vízrebocsájtás, indulási ponthoz (k)úszás 

 8.30 Rajt! 

közjáték...... hullnak a könnyek, ég a zsír....... 

 15.00 Bogrács alatt gyullad a tűz 

 19.00 Eredményhirdetés 

Július 10. Vasárnap 

 Pályabontás, fürdés, hazaindulás, haszon lenyúlása, offshore 

számla nyílik 



Mit hozzak? 

 

1. Hozz két szatyrot a bringás és a futó cuccaidnak. Minél egyedibb 

szütyőt hozol, annál hamarabb fogja mindenki megtalálni a saját 

cuccát a depókban. (ezekbe csomagolhatod péntek este azokat a 

cuccokat amiket szeretnél megtalálni a bringa- és a futódepóban.) 

2. Hozz  3 db bringás kulacsot, egyenként 0,75 litereseket. Ha nincs 

ennyi kulacsod, szerezz! Ha nagyon nem megy, jelezd nekünk amint 

tudod! 

3. Egy esetleges defektet meg kell tudnod oldani a helyszínen, hozz 

ehhez szükséges eszközöket: leszedőt, ragasztót/pótbelsőt, 

kispumpát! 

Központi frissítés 

1. A bringapályán kb. 20-25km-enként, összesen négyszer. A 

frissítőpontok kínálata: víz, izotóniás ital, banán, müzliszelet, 

szőlőcukor. 

2. A futópályán 3km-enként, összesen hétszer. A frissítőpont 

kínálata: víz, izotóniás ital, kóla, banán, müzliszelet, szőlőcukor, 

paradicsom. 



Időmérés 

Idén chipes időmérés lesz. A jeladót a csuklóra kell szíjazni, és a 

verseny közben a vevőkészülékhez kell érinteni (továbbiakban 

PITTYENTÉS), ez fogja megadni a részidőket, és a szumma időt a 

végén. Mérőpontok:  

-Szokásos módon tömegrajt lesz. Amikor a vízben elindulunk, a 

parton lehúzunk egy jeladót, ez fogja a rajt idejét rögzíteni. Ezzel 

tehát a versenyzőnek semmi dolga.  

-Az úszásból kijövet a bringadepó bejáratánál érintened kell a 

készülékhez a jeladót, amely az ott álló, piros pólós ember kezében 

lesz. Kifelé a depóból ugyanezt ugyanígy megint meg kell tenned, 

így tudjuk mérni a nettó időket az úszáshoz, depózáshoz és 

bringázáshoz.  

-Bringáról leszállva megint pittyents, és a futásra kiindulva ismét! 

-Futásnál körönként, és végül a célban is PITTYENTS! 

A jeladókért nem kérünk letétet, de ha elvaterázod menetközben, 

akkor kérünk majd egy ezrest. Ha az időmérő eszközre öntenél túl 

sok izót, akkor ennek 45-szeresét kérjük el! 

Idéntől sorompónál, lámpánál álldogálásért nem jár jóváírás!  

„Ha jön épp a vonat, akkor az egy órási ennyike! J” 



Mire figyeljek? 

1. Lehetőleg érkezz meg időben, pénteken délután 6-ig. 

2. A verseny előtti napokban már ne eddz, legfeljebb csak lazákat. 

Pihend ki magad. 

3. Saját tempó! Ez a kulcs. Az élethez is. 

4. A futás elejét alapból mindenki elfutja. A jóval nagyobb sebességű 

bringa után figyelYODA hogy hosszútávon egészséges tempóban 

kezdd a félmaratont. 

4. A triatlon negyedik sportja a táplálkozás. Úszás után -  ha nem is 

azonnal, de - egyél, igyál, reggelizzél! Az idő előrehaladtával a 

bringán, pláne a futáson nem fogsz éhséget érezni. Tudatosan figyelj 

rá hogy egyél, igyál eleget, bringán igyál előre a futásra. Sokszor 

keveset - mint a kisbabák, de bőségesen, mint a korosodó apukák. 

5. Depózásnál ne kapkodj! A letaposott zokni, a rosszul eligazított 

futómez hamar megbosszulja magát. Egy Bádogemberen mindenre 

van idő. 

6. Életed egyik legnagyobb élménye lesz ez a szombat. Élvezd ki!  



Szabályok 

ü  Fejvédő használata a bringázáshoz kötelező. 

ü A rajtszámot futáskor elöl, kerékpáron hátul kell viselni. 

ü A váltóknál a váltás a rajtszám, és a csuklóra szíjazott jeladó 

átadásával történik. 

ü A 70.3 távú versenyeken a bolyozás tilos! 

ü A várható vízhőmérséklet 20-23 fok. 24 fok alatti 

vízhőmérséklet esetén a neoprén ruha használata 

engedélyezett.   

ü Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen! Az 

előforduló balesetekből eredő károkért a szervezők, rendezők 

felelősséget nem vállalnak  . 

ü A verseny nem lezárt pályán zajlik. A KRESZ szabályait a 

verseny alatt is mindenki tartsa be! A KRESZ be nem 

tartásából következő hatósági közeggel lefolytatott tisztázó 

beszélgetésekből eredő anyagi veszteségeket a szervezők nem 

kötelesek megtéríteni. 

ü Minden helyezett felejthetetlen élményeket nyer! 



Pályarajzok 

A pályát táblákkal és aszfaltra rajzolt nyilakkal is jelöljük. A bringapályán 
rózsaszínnel és pirossal, a futópályán kékkel. 

A kempingtől a rajtig: 

https://ridewithgps.com/routes/14887256 

Lesben áll egy cápa, áldozatra várva: 

https://ridewithgps.com/routes/14578960 



Allez! Allez! 

https://ridewithgps.com/routes/14238198 

Örüljél, „mindjárt” vége: 

https://ridewithgps.com/routes/14522699 



A verseny napjáig elértek minket: 

Szikszai Bálint, szervező 

06 30 768 2987 

Schubert Tamás, szervező 

06 30 846 4392 

A verseny napján segít a bajban: 

Harsányi Bálint, versenyigazgató 

06 20 501 7203 

 

 

 


