
Ultratriatlon Világbajnokság Magyarországon         
– a hősök visszatérnek! 

Idén Velence ad otthont a dupla ironman távú ultratriatlon 
világbajnokságnak. A 2015. július 2-től 5-ig, a Velencei Vizi Vár 
strand és rendezvényközpontban megrendezésre kerülő verseny 
a triatlon sport egyik csúcsa.  

A távok ember felettiek: a versenyzők 7,6 km úszásszal kezdenek, majd nyeregbe 
pattannak és 360 km-t kerékpároznak. A harmadik versenyszám a futás, melynek 
hossza 84,4 km, azaz két maraton. A versenyszabályzat szerint erre 36 óra áll a 
rendelkezésükre, de világbajnokságról lévén szó a legjobbak akár 20-22 óra alatt is 
célba érkezhetnek. 

A Magyarországon egyre népszerűbb triatlon sportág ikonikus versenyén közel 40 
versenyző áll rajthoz, 13 nemzet képviseletében.  

Egy ilyen extrém távú versenyen nincs papírforma, bármi megtörténhet, de érdemes 
figyelemmel kísérni az Észtországot képviselő Rait Ratasepp-et, aki a tavaly szintén 
Velencén megrendezett világkupát fölényesen nyerte, a magyar színekben induló Rokob 
Józsefet, aki az eddig egyetlen alkalommal megrendezett 30-szoros Ironman győztese, 
valamint a szintén magyar Malatinszky Zsófit, aki 2010-ben lett világbajnok ugyanezen 
a távon. 

A verseny programja a következő: 
 
2015. július 2.  18:00  Megnyitó 
  20:00  Vida Rock Band koncert 
 
2015. július 3.  10:00  Rajt 
     
2015. július 4.   20:30  Coco Loco koncert 
   22:00  Verseny vége 
 
2015. július 5.   09:00  Eredményhirdetés 
 
Az első hazai ultratriatlon verseny a 90-es években szintén Velencén került 
megrendezésre, majd 2008-ban Bonyhádon indították újra, amiből mára hagyomány 
lett. A 2010-es évben már Magyarország rendezte a világbajnokságot, azóta az Ironteam 
Sportegyesület szervezésében minden évben megrendezésre kerülő verseny tavaly már 
ismét Világkupa rangot szerzett, idén pedig újra világbajnokságnak adhatunk helyszínt 
Magyarországon. 

A világbajnokság egy 7 állomásos világkupasorozat része. Velence mellett az Egyesült 
Államok rendez 3 versenyt, Németország kettőt, valamint egy-egy versenyt Szlovénia és 
Litvánia. Ebben az illusztris társaságban a sorozat csúcspontja a velencei 
világbajnokság. 

A verseny egyben a hazai versenyzők Magyar Bajnoksága is , melyen 16 hazai 
versenyző áll rajthoz, mérheti össze magát a világ legjobbjaival. 

A versenyközpontnak helyszínt adó Velencei Vizi Vár strand és rendezvényközpont 
minden szempontból aktuális helyszínt biztosít mind a versenyzőknek, mind a 
szurkolóknak.  A várhatóan kánikulai hőségben sorra kerülő rendezvény ideje alatt a 
megszokott strandkörnyezetben lehet figyelemmel kísérni az úszó és futó számokat, 
szurkolni kedvenceinknek.  


