Decathlon - Érj át!
Távúszás és kerékpározás
Időpont: 2017. június 25., vasárnap
Helyszín: Szegedi Olimpiai Központ, Szeged, Maty-ér
Távok/ szintidők távúszásban:

kis táv
2000 m / 1 óra 15 perc /1 kör/
nagy táv 4000 m / 2 óra 40 perc /2 kör/
Távok/ szintidők kerékpározásban:
kis táv
40 km / 3 óra /
nagy táv 60 km / 4 óra /
Nevezés: június 25-én, a helyszínen 08:30 -10:00 óra között a céltoronyban.
18 évnél fiatalabb résztvevők csak szülői /gondviselői hozzájárulással nevezhetnek.
Rajt úszásban: 09:00 -10:30 óra között a nevezést követően folyamatosan a céltorony
mellett kialakított rajthelyről.
Rajt kerékpárban: 09:00-11:00 óra között.
Úszópálya:
A céltorony melletti rajthelyről indulva a 9-es pálya az ezerméteres
toronyig, majd a fordító bóját bal kéz felől megkerülve vissza a part és a 9-es pálya
közötti vízfelület a céltoronyig.
Célba érkezést követően az úszók frissítésüket szolgáló beérkező csomagot kapnak.
Kerékpáros útvonal:
A 40 km-es távon a régi 5-ös út a határ felé - határ előtti körforgalom - innen Mórahalom felé kihajtva Mórahalom, körforgalom - innen Zákányszék felé kihajtva - Mórahalom, Tájház-Rétesház
/Zákányszéki út 5./ udvara, itt fordítás és ugyanezen az útvonalon vissza a Maty- érre.
A 60 km-es távon a régi 5-ös út a határ felé - határ előtti körforgalom, innen Mórahalom felé kihajtva Mórahalom, körforgalom - innen Zákányszék felé kihajtva - Zákányszék - Bordány, itt fordítás
és ugyanezen az útvonalon vissza a Maty-érre.
Mindkét táv útvonala jó minőségű aszfaltút.
Frissítés: 40 km-es távon Mórahalmon a Rétesház udvarán, a 60 km-es távon Bordányban és a célban.
A túra ideje alatt orvosi ügyelet és kerékpáros szerviz működik.
A távok teljesítésének ideje alatt a KRESZ szabályait betartva kell haladni.
A választott táv fordítójában a rajtszámot igazoltatni kell.
Kerékpáros fejvédő és láthatósági mellény használata ajánlott!
Az első 200 fő nevező a verseny emblémázott pólóját veheti át.
Szolgáltatások: úszásban vonalkódos időmérés, a helyszínen folyamatosan frissülő eredménylista.
Minden 20. szintidőn belül célba érkező nevező ajándék díjazásban részesül.
Nevezési díj csak úszásra: 2.500 Ft, 1999-ben és később születetteknek 2.000 Ft
Nevezési díj csak kerékpárra: 1.200 Ft, 1999-ben és később születetteknek 1.000 Ft
Nevezési díj minkét táv esetén: 4.000 Ft, 1999-ben és később születetteknek 3.300 Ft
A rendezvény időjárásfüggő. Az esetleges időpont változtatását a rendező Szegedi Sport és
Fürdők Kft. a www.szegedsport.hu honlapon június 24-én teszi közzé.
Információ:+36/20-311-8234, e-mail: info@szegedsport.hu. Rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft.

