VERSENYKIÍRÁS
87. Tatai Tó Futás / 2022. május 21.
A rendezvény célja
A közös futás és a futóversenyek hangulatának megszerettetése, lehetőség biztosítása a futás kedvelői részére a közös
megmérettetésére, versenyeztetésre több távon és több korosztályban.
Rendező

Tata Város Önkormányzata megbízásából
- Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület Atlétika és Triatlon Szakosztály
- Footour SE Atlétikai Szakosztály

Versenyközpont

Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ, Tata

Versenytávok és rajtidőpontok

Nevezési díj

Korosztályok (Férfi / Nő)

A nevezési díj tartalmazza
•
•

•
•
•
•
•
•

Részvétel a versenyen
Díjazás (Csak személyesen lehet átvenni)
o 0.5 km (Gyermektáv) - csoki, befutó érem
o 2 km (Gyermektáv) csoki, befutó érem, kategóriánként az első 3 érem, az abszolút első fiú és lány kupa
o 3.5 km-en befutóérem, kategóriánként az első 3 érem, az abszolút első férfi és nő kupa
o 7 km; 14 km; 21 km; 42 km távon - befutóérem, kategóriánként az első 3 érem, abszolút első férfi és nő
2023-ban ingyenes indulás
Egészségügyi biztosítás
Ingyenesen letölthető fényképek és elektronikus oklevél
Poggyászmegőrző
Chip-es időmérés
Frissítés a verseny során:
Víz, izotóniás ital, cola, gyümölcs, zselé és energia szelet
A verseny végén a célban
víz, gyümölcs
Hot-dog és üdítőital

Nevezés rendje
1./ ONLINE

- (3.5 km; 7.0 km; 14 km; 21 km; 42 km) URL: https://ttt-tata.hu/ttt/tatai-tofutas/

2./ Helyszínen:

- A gyerekek részére rendezésre kerülő 0.5 km-es és a 2.0 km-es távon csak helyszíni nevezés
lehetséges
- A további távokon:
Maximális nevezési létszám: 800 fő.
Helyszíni nevezés esetén csak a nevezési limit (800 fő) eléréséig fogadunk el nevezést.

Jelentkezés, rajtszámok átvétele:

a helyszínen 07:30-tól

Nevezési intervallumok, határidők:

Alapáras nevezés: 2022.01.01 - 2022.04.20.
Emelt áras nevezés: 2022.04.21 - 2022.05.15
Extra díjas nevezés: Helyszínen a nevezési limit eléréséig

A nevezési díj befizetése - A fizetés az ONLINE nevezési lap kitöltése után a fizetési oldalra történő
átirányítással bankkártyával történik.
Több személy együttes nevezése esetén lehetőség van a megadott e-mail címen, vagy telefonon érdeklődni a
nevezés és a fizetés folyamatáról.
Nevezés lemondása

- A nevezés módosítására, lemondására és a nevezési díj visszaigénylésére május 15-ig
van lehetőség, utána a kéréseket nem tudjuk figyelembe venni.

Nevezési létszám KORLÁTOZÁS

A versenyterület kapacitása és áteresztőképessége érdekében az alábbi
nevezési limitek kerültek meghatározásra:
- Gyerekversenyen (500 m; 2 km) és a 3.5 km-es távon nincs korlátozás
- A 7 km.es távon maximum 400 fő nevezését tudjuk elfogadni
- A 14 és 21 km-es távokon összesen 350 fő nevezését tudjuk elfogadni
- A maraton távon nincs korlátozás
(A rendezőség egyes esetekben eltérhet ettől.)

Verseny útvonala
• Tatai Öreg-tó körül, Rajt és a Cél a versenyközpontban.
• A tó körüli sétány felerészben aszfalt borítású, a másik fele erdei kemény talaj. Esős idő esetén helyenként laza
pocsolyás talaj is lehetséges.
• A szintemelkedés elhanyagolható.
• A rajt az 500 m-es, a 2 km-es és a 3.5 km-es távok esetében a vár iránya felé indul és a megfelelő
fordulópontnál megfordulva befutás a kialakított célkapun keresztül történik.
• A többi távon a rajt a másik irányba indul és a tó végig a futó jobb oldala felé esik.

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat.
Információ

Herczog Gergely
Sárközi István
Mészáros Károly

gherczog@yahoo.com
sarkozistvan@freemail.hu
ttt.tata.2004@gmail.com

06 30 944 2045
06 30 412 9208
06 30 575 4324

Minden résztvevőnek kellemes versenynapot kívánunk!

