
Open Water Tournament - Balaton öbölátúszás
2021.06.26

HELYSZÍN: Balatonfűzfő Zagykazetta → Balatonalmádi Budatava strand

REGISZTRÁCIÓ HELYSZÍNE: Balatonalmádi, Budatava Strand

IDŐPONTJA: 2021.06.26.

VERSENYTÁVOK:

● 3 km | Balatonfűzfő Zagykazetta - Balatonalmádi Budatava strand
● 9 km | Balatonfűzfő Zagykazetta - Balatonalmádi Budatava strand (a távot a nap

elején, az első 1 órában szűkített létszámmal indítjuk)

MAXIMÁLIS NEVEZÉSI LÉTSZÁM

● középtáv - 3 km - 840 fő
● hosszútáv - 9 km - 120 fő

SZINTIDŐ

● középtáv / advanced - 1 km / 45 perc (normál 25 / 33 / 50 méteres úszómedencei
idő szerinti mérés)

● hosszútáv / extrém - 1 km / 20 perc (normál 25 / 33 / 50 méteres úszómedencei idő
szerinti mérés)

FORGATÓKÖNYV - Regisztráció reggel, legkorábban az első versenyidőpont előtt 07:00
órától folyamatosan. A versenyközpont Balatonalmádiban, a Budatava Strandon kerül
kiépítésre, ahol regisztrálni, orvosi igazolásotok bemutatni, öltözni, csomagjaitokat leadni,
majd időmérő karszalagjaitok felvenni tudjátok. Fontos, hogy nagyobb értékeiteket ne
hozzátok magatokkal, mert azokért felelősséget nem tudunk vállalni, egyéb csomagjaitok
(ruha, táska, cipő stb.) természetesen felelősen megőrizzük. Az öltöző közvetlen közelében
szállhattok fel az OWT buszaira, melyek a START pontba, a balatonfűzfői Zagykazetta
strandra szállítanak titeket. A 3 és 9 (háromszor, vissza, oda, vissza) km-es táv átúszásával
visszaérkeztek a versenyközpontba, ahol láthatjátok az időeredményeteket, majd lehetőség
lesz zuhanyzásra, öltözködésre és a cél-csomag felvételére, melyben beúszó-érem, ital és
élelmiszer lesz.

BESZÁLLÁS / KISZÁLLÁS - Az időmérés közvetlen a vízparton kerül indításra, leállításra.
Az indításnál a néhány méter hosszú kavicsos partszakaszt csúszásgátló szőnyeggel
fedjük le, így akár futva ugorhattok vízbe. Az érkezési oldalon az utolsó 10 méteren 60-70
cm lesz a víz mélysége, a kiszállás lépcsőn történik.

https://goo.gl/maps/qDRbiZZb9BdXMi9m9
https://www.google.hu/maps/place/Budatava+Strand/@47.031055,18.0257347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47699411bfbd2ce3:0x56761c4d3c281316!8m2!3d47.031055!4d18.0279234


LÉTSZÁM / RAJTOLTATÁS - A rendezvény egész nap tart, így biztonságosan 10-15
másodperces rajtoltatással tudjuk vízbe engedni a max. 1000 fő versenyzőt, akik óránkénti
idősávokba regisztrálnak és rajtolnak, így a tömeg kialakulása vízben és szárazföldön is
elkerülhetővé válik. A biztonságos lebonyolítás a hatóságoknak és nekünk, szervezőknek is
elsődleges szempont.

ESZKÖZÖK / NEOPRÉN - a verseny folyamán bármilyen úszótechnikai eszközt (uszony,
tenyérellenállás stb.) lehet használni, azonban az időeredmény nem kerül rangsorolásra, a
versenyző nem kap helyezést. A neoprén használata szintén megengedett, az időeredmény
azonban csak abban az esetben rangsorolható, amennyiben a víz hőmérséklete nem
haladja meg a 18℃-ot. A triatlonos mez elfogadott, úszódressznek minősül, tehát érvényes
időeredményt és helyezést kap.

BIZTOSÍTÁS - Az esemény vízi biztosítását a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata
végzi, a mentőhajók a rendezvény ideje alatt az úszófolyosó mentén cirkálnak és
állomásoznak. Azok az úszók, akik esetleg segítségre szorulnak, azonnal kiemelésre
kerülnek. Az úszófolyosó mentén továbbá 100 méterenként “megfigyelő” csónakok
állomásoznak majd, ahol az úszók alkalomadtán megpihenhetnek, frissíthetnek. A
szárazföldi biztosítást az Országos Mentőszolgálat látja el.


