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CHALLENGESAMORIN OLYMPIC Propozíciók 
 
 

Az esemény megnevezése CHALLENGESAMORIN OLYMPIC 

 
 
 
 

Szervező 

X-BIONIC® SPHERE a. s. 

Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovak Republic 

triatlon@x-bionicsphere.com 

 
CHALLENGEFAMILY GmbH 

Werner-von-Siemens-Straße 27 

92224 Amberg, Germany 

thechampionship@challenge-family.com 

 

 

A rendezvény dátuma és 

helyszíne, utazási 

információk 

2020. május 30., Somorja, 

Szlovákia  

A helyszín megközelítésére 

vonatkozó információkért, kérjük, 

látogasson el a következő oldalra: 

www.thechampionship.de 

 
 
 
 

Részvételi jogosultság 

A rendezvény résztvevői csak abban az esetben rajtolhatnak el, ha 
rendelkeznek: 

a) saját nemzeti triatlon-szövetségük által kiadott licenccel vagy 

b) napi licenccel 

A napi licenc megvásárolható a verseny helyszínén, a regisztrálás során, 10 

€-ért. 

Minden résztvevő köteles a regisztrációkor aláírni egy, a versenyen saját 

felelősségre való részvételről szóló formanyomtatványt -  „Megállapodás a 

felelősség és kártérítés alóli mentesítésről” ("Release and Waiver of Liability 

and Indemnification Agreement”). 

 
 

 
Age groups 

TM/TW 18 – 29 age 18 to 29 
TM/TW 30 – 39 age 30 to 39 
TM/TW 40 – 49 age 40 to 49 
TM/TW 50+ age 50 + 

 
TM = triathlete male / TW = triathlete female 

A rövidítés után következő szám a korcsoportot jelöli. 

 

Kategóriák 
• egyéni 

• staféta 

Versenyzők (atléták) 
Az ITU előírásaival összhangban a versenyzőnek a verseny napján BE KELL 
TÖLTENIE minimum 18. életévét. 

 
CHALLENGESAMORIN OLYMPIC 
SAMORIN 2020 Propozíciók 

mailto:thechampionship@challenge-family.com
http://www.thechampionship.de/
http://www.thechampionship.de/
http://www.thechampionship.de/
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Stafétacsapatok 

Az ITU előírásaival összhangban a versenyzőnek a verseny napján 

BE KELL TÖLTENIE minimum 18. életévét. 

Minden stafétacsapat úszóból, kerékpározóból és futóból áll. 

A csapatok összetétele a következő lehet: csak férfiak, csak nők, 

vegyes (mixes) férfi-női csapat. 
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Nevezési díj 

2019. 12. 31-éig történő regisztrálás esetén: 

59.00 €/egyén 

 89.00 €/stafétacsapat  

 
Regisztráció 2020. 01. 01-től 2020. 03. 31-ig: 

69.00 €/egyén 

129.00 €/stafétacsapat 

 

Regisztráció 2020. 04. 01-től 2020. 05. 24-ig: 

89.00 €/egyén 

149.00 €/stafétacsapat  

 
A nevezési díj a következőket tartalmazza: 

• ajándék a versenyzők számára 

• belépés a „Pasta Party”-ra 

• úszósapka, frissítő a verseny előtt és után 

• a közlekedés irányítása 

• biztonsági szolgálat, 

• orvosi szolgálat, 

• érem, 

• póló a versenyt befejezők számára, 

• masszázsok, 

• tanúsítvány a versenyt befejezők számára, 

• online eredmények, 

• a stafétaversenyek eredményei, 

• bírók 

A fizetés módja  
A regisztráció csak online lehetséges; az átutalás csak bankkártyával 
lehetséges. 

 
 
 
 
 
 

 
További költségek 

 
Az online regisztráció szolgáltatója a regisztrációs díj teljes összegéből 
számított további 7,5 %-os díjat számít fel; ez a díj magába foglalja a kártyás 
fizetés valamennyi díját, valamint a nemzetközi banki transzakciók utólagos 
költségeit. 
 

10,00 EUR a napi licencért, a nemzeti szövetség licencével nem rendelkező 

valamennyi résztvevő számára. 

PASTA PARTY 

• a nevezési díj valamennyi résztvevő számára tartalmazza a „PASTA 

PARTY”-n való részvételt  

• a kísérők számára a következő jegyek állnak 
rendelkezésre:  

a) 15.00 € /db online regisztráció esetén 

b) 15.00 € /db a regisztrációs hivatalban, a helyszínen, május 28 - 30. 
között 

• A belépés 12 év alatti gyermekek számára ingyenes. 
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Regisztrálás 
A regisztrálás csak online lehetséges, awww.thechampionship.de 

weboldalon. 

 

http://www.thechampionship.de/
http://www.thechampionship.de/
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 Valamennyi banki díjat és az online regisztrációs szolgáltatások valamennyi 

díját a résztvevő viseli. 

A regisztráció 2020. május 24-én, 23:59-kor (helyi idő) ér véget. A 

helyszínen történő regisztráció nem lehetséges. 

 
 
 
 
 
 

 
A regisztrációval kapcsolatos 

további információk 

A szervező jogosult indoklás nélkül elutasítani a regisztrálást (ún. 

Szerződéses szabadság). 

Ha létezik jogos indok (pl. hogy a résztvevő zavarja a versenyt), a szervező 

fenntartja a jogát a regisztráció későbbi megszüntetésére és a résztvevő 

versenyből való kizárására a pénzügyi kártérítésre való jogosultság nélkül. 

Ezen kívül a szabályok megszegése esetén a szervezőnek mindig jogában 

áll kizárni a versenyből a résztvevőt a versenybírókkal való konzultációt 

követően. A regisztráció megszüntetésének a következő oka a 

Megállapodásban van feltüntetve. 

A résztvevők között a startszámok cseréje tilos.  Bármilyen megszegése 
esetén mindkét résztvevő egész életére kihatóan tiltva lesz a 
CHALLENGEFAMILY összes további rendezvényén a részvétel. 

 
 
 
 
 

A regisztráció megszüntetése 

 

A regisztráció megszüntetése csak a „Withdrawal Form” formanyomtatvány 

kitöltésével lehetséges, a következő 

http://www.thechampionship.de/weboldalon: www.thechampionship.de, 

vagy e-mailben, a következő címen: 

thechampionship@challenge-family.com 

a) a regisztráció megszüntetése 2020. 01. 31-éig: a regisztráció költsége 50%-

ának visszatérítése 

b) a regisztráció megszüntetése 2020. 02. 29-éig: a regisztráció költsége 30%-

ának visszatérítése 

c) 2020. március 1. után a regisztrációs díjak nem kerülnek visszatérítésre  

A regisztráció a meghatározott stornófeltételek keretében történő 

megszüntetéséhez nem szükséges indoklás vagy orvosi jelentés benyújtása. 

A regisztráció megszüntetését követően a nevezési díj nem ruházható át 

más személyre vagy versenyre. 

 

A regisztráció egyik résztvevőről egy másikra történő átruházása csak 2020. 

március 1-jéig lehetséges. A regisztráció átruházását köteles a  

thechampionship@challenge-family.com   weboldalon elvégezni, és 

köteles itt feltüntetni az átruházás okát. Az átruházás engedélyezése a 

szervező általi értékeléstől függ. Március 1. után nem kerül majd fogadásra 

semmilyen átutalás. 

Az Ön regisztrációja semmilyen feltétellel sem vihető át a következő évekre. 

http://www.thechampionship.de/
mailto:thechampionship@challenge-family.com
mailto:thechampionship@challenge-family.com
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Az elhalasztott regisztrációkra semmilyen stornófeltételek sem vonatkoznak. 

 
 

Szabályok 

A CHALLENGESAMORIN OLYMPIC a Nemzetközi  Triatlon Szövetség 

(ITU) szabályaihoz és rendelkezéseihez igazodik. 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-
rules_2019.pdf 

 
 
 
 
 

Távok / Részletek a pályáról 

Úszás: 1,5 km ( 1 kör ) 

● Swim start: Duna 

● Warm-up rögtön a swim start mellett 

● A víz becsült hőmérséklete  16-18°C 

● Duna- nyitott áramlás  

 

 

Kerékpározás 40 km (4 kör): 

• A draftingolás tilos! Minimális távolság 10 m 

 
• Felület - út, asfalt 

• A kerékpártávon a KRESZ betartása kötelező! 

•  Frissítőállomás minden körön 

• Minden kerékpárosnak kötelező a védősisak viselése. 
• Az úttest jobb oldalán közlekedjenek 

 

Futás 10 km: 

• Felület - burkolat, aszfalt, homokfelület (kompakt aljzat, amit a 
lovardákban használnak) 

• A versenyzőknek kijelölt útvonal - minden egyes kilométer elején 

• 5 kilométerenként frissítőállomás 

 
 

Időlimitek / Cut-off 

Time limit / Cut Off times 

Úszás:  1 óra 00   perc 

Úszás+kerékpározás:  3 óra 00  perc 

Úszás+kerékpározás+futás: 4 óra 30 perc 

Időmérés 
A verseny minden egyes résztvevője a szervezőtől kap egy csippet az 

időméréshez, amit a verseny után köteles leadni a bike check-out-nál, és 

csak aztán veszi át a kerékpárt. 

 

Szaniterek biztosítása 

A mosdók a úszás elején találhatók, a transition zónánál és a célban. 

Zuhanyzók az aquatic® sphere-ben állnak rendelkezése (NYÁRI BELÉPÉS) 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
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Frissítők és italok 

A frissítőállomások mindig egyforma távolságokban vannak elhelyezve a 

frissítők és italok ugyanolyan sorrendben vannak elhelyezve: 

• bike course: minden 10 km 

• run course: minden 5 km 

• finish zóna 

A frissítőállomásokat, a bennük kínált ételeket és italokat illető részletek a 

Race Regulations részben található 

 

 

A kezdés és a befejezés ideje 

A verseny 10:30 órakor kezdődik 

 

A célzóna (finish line) bezár: az utolsótól függően, max. 15:00-kor 

*lehetséges változtatás a szervező részéről 

 
 
 

Dokumentumok átvételek a 
starthoz 

Csütörtök, május 25., 15:00 és 18:00 óra között 

Péntek, május 29., 11:00 és 18:00 óra között. 

Szombat, május 30., 07:00-től 20:00 óráig. 

* A részletes információk néhány héttel a verseny előtt jelennek meg 

 
 Figyelem! A dokumentum-átvételi folyamat meggyorsítása érdekében 

készítsék el kérem a személyazonossági igazolványt és a startszámot. 

 

 
A kerékpárok és a transition 

bags részére a Check-in és a 

check-out 

Check- in: Szombat, május 30. a Farrier´s étteremnél az x-bionic® sphere 

területén, 7:00 és 9:15 óra között  

Bike és Bag check out: Május 30, szombat 13:30 és 14:45 között 

* A részletes információk néhány héttel a verseny előtt jelennek meg 

 

 
Briefing 

Minden versenyzőnek kötelező reszt vennie a briefingen: 

A briefing szombaton, 2020. május 30-án 10:10 órakor valósul meg a 
swim startnál. 

* A részletes információk néhány héttel a verseny előtt jelennek meg 

Díjak átadása 
Az CHALLENGESAMORIN OLYMPIC  ünnepélyes díjátadójára 

május 30.-án, szombaton 16.00 órakor kerül sor. 

 

 
Nem pénzbeli díjak 

(individuális és 

staféta) 

 

 

Minden résztvevő, akárcsak a stafétacsoportok tagjai is, akik időlimiten 

belül lépik át a célt finis-pólót és érmét kapnak. 

 

 
Speciális díjak 

(individuális és 

staféta) 

Azok a résztvevők (nők és férfiak) minden korcsoportban, akik elérik az 1-3-

ik helyezést, trófeát kapnak. 

Csoportok vagy staféták, akik elérik az 1-3.-ik helyezést (női, férfi és vegyes) 

trófeát kapnak. 
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A résztvevők személyes 

felelőssége a felszerelésük 

műszaki biztonságáért 

Minden egyes résztvevő felelős a felszerelése műszaki biztonságáért, 

és meg kell győződnie arról, hogy összhangban van a szabályokkal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Záró rendelkezések 

Ezek a triatlonok a Nemzetközi  Triatlon Szövetség szabályaihoz igazodnak. 

Ha a versenyző a versenyből való kiszállásról dönt, azt a lehető leghamarabb 

tudatni kellene a pályabiztossal. 

A triatlon folyamán a versenyző nem használhat mobiltelefont, MP3 lejátszót 

vagy egyéb ilyen típusú berendezést. 

A versenyzőknek nem megengedett a versenyzést fedetlen felsőtesttel vagy 

ing nélkül. A startszámoknak az egész triatlon folyamán olvashatóknak kell 

maradniuk. 

 
Minden versenyző kötelezettséget vállal, hogy az előre meghatározott 
útvonalhoz igazodik, és saját érdekében a kijelölt útvonalon marad. 

Hulladékok kidobálása csak a megfelelően jelölt „littering” zónákban 

lehetséges. 

A szervezőnek jogában áll megváltoztatni a szabályokat és a feltételeket. 

 

    

 Általános feltételek http://www.thechampionship.de/race-information/waiver-rules/ 

 

http://www.thechampionship.de/race-information/waiver-rules/

