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Haas MARATON VÁLTÓ, Tata
2017. július 02.
VERSENYKIÍRÁS
NEVEZÉS A VERSENYRE
http://ttt-tata.hu/Rend…/Maratonvalto/xxv.-maratonvalto.html

Rendezők: - Sprint Futóklub, Tatabánya
- Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Támogatók:
- Tata Város Önkormányzata
- Ed. Haas Hungária Kft, Győr
- Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége
Versenyközpont: Tata, Új kajakház Ökoturisztikai Központ
47.64506, 18.33315

Fontosabb tudnivalók:
- A verseny távja: 6 x 7100m, összesen: 42.600m
- Frissítőpont a célban, és a tó másik oldalán 4 km-nél is.
- Öltözés, tusolás a verseny központban lehetséges
Nevezési díjak

ELŐZETES NEVEZÉS ESETÉN

HELYSZÍNEN NEVEZÉS

(A nevezési díj átutalásával)

-

Egyéni indulók részére:
4 000 Ft
2 fős csapat esetén:
8 000 Ft
3 fős csapat esetén:
10 500 Ft
4-6 fős csapat esetén:
21 000 Ft
Egy kőrt (első kőr) futók: 3 500 Ft

FONTOS:
Az előzetes nevezés határideje: 2017. június 28.

6 000 Ft
12 000 Ft
15 000 Ft
25 000 Ft
4.500 Ft

Az előzetes nevezés akkor lesz végleges, amikor a nevezési díj
beérkezik a megadott számlaszámra
Átutaláskor a megjegyzés rovatba kérjük megadni a nevezési lapon
megadott nevet (a csapat nevét) és a kategóriát.
Visszalépés esetén a befizetett nevezési díjat csak a nevezési határidőig
jelzett lemondás esetén tudjuk visszautalni.

A nevezési díj befizetésével a benevezett versenyző, csapat
tagok elfogadják a nevezési lapon található Nyilatkozatot.

Számlaszám:
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Pannon Takarék: 63200030-11023517

KATEGÓRIÁK:

Megjegyzések

Egy körös verseny
Az egy kőrt futók kategóriájában a versenyzők csak egy kőrt futnak, az
elsőt. A rajt az összes többi futóval együtt történik és a kőr lefutása
után egyből a célba kell befutni, használva a kapott Sportident chipet.
Azoknak a futóknak ajánljuk, akiknek nem sikerült bekerülni egy
csapatba.
Egyéni maratonfutók versenye
Minden versenyző 6 kőrt fut, ami megegyezik egy maratoni
táv hosszával. A rajt után minden kőrben a váltóponton átfutva és a
kapott SI chipet használva a verseny végén a részidők is láthatóak
lesznek.

Csapatok formái:
1./ Női, illetve Férfi csapatok - 3, 4, 5 vagy 6 fős csapatok
azonos nemű versenyzőkkel.

(Megj.: Ha csapatban legalább egy fő férfi versenyző nevez,
akkor az a csapat férfi kategóriában indulhat. Amennyiben
legalább két fő női versenyző van, a többi férfi, akkor a csapat
indulhat vegyes csapatként korcsoport meghatározása
nélkül, illetve férfi csapatként.
A korcsoportok meghatározása:
A futási sorrend alapján körönként az adott futó életkora
számít. Ha valaki több kőrt fut, annak az életkora annyiszor
beleszámít a korcsoport megállapításába, ahány kőrt fut.
A csapatverseny kategóriái és a korosztályba történő besorolás
a futók összesített életkora alapján kerülnek meghatározásra
a nevezési lapon leírt futási sorrend szerint.
2./ Vegyes csapatok - 3, 4, 5 vagy 6 fős csapatok, ahol minimum
2 fő női versenyző nevezése szükséges.

A vegyes csapatok esetén korcsoportok nincsenek.
3./ Maraton párban - Ketten futják le az egész távot az előre
megadott sorrendben, korcsoport nincs.
- NŐI Maraton páros
- FÉRFI Maraton páros
- VEGYES Maraton páros

RAJT IDEJE: 10:00
NEVEZÉS:
Előzetesen
2017. június 28-ig a nevezési díj befizetésével és az online
nevezési lap kitöltésével. ONLINE ÉS HELYSZÍNI NEVEZÉS IS VAN
Helyszínen
A verseny napján 08:00-09.45 között. Későknek időjóváírás nem
lesz.
Nevezés a helyszínen a nevezési lap pontos kitöltésével és a
nyilatkozat aláírásával, illetve a nevezési díj befizetésével
történik.

A sorbaállás elkerülése érdekében a nevezési lap a
verseny honlapjáról kinyomtatható és előre kitölthető.
A nevezési lap minden rovatát kérjük olvashatóan és hibátlanul kitölteni.
A kategória meghatározásának beírása kötelező

Nevezési adatok:
- Csapat neve; vagy az egyéni futó neve.
- Egyesület, intézmény, város megnevezése, ha van.
- Csapatvezető neve, e-mail címe és telefonszáma.
- A kategória megjelölése.
- A csapattagok, futási sorrendben felírt nevei, születési évei.

- A futók aláírása a nyilatkozat tudomásul vételéről.
Díjazás:
Az első 300 fő, aki nevezett és befizette a nevezési díjat egyedi
Kínából hozatott emlékérmet kap

Az 1-3 helyezettek PLAKETT
- Az egy kört futók - női és férfi kategóriában
- Az egyéni maraton futók - női és férfi kategóriában
- A NŐI, a FÉRFI és a VEGYES csapatok abszolút helyezettjei
- A párban futók
Külön díjazásban részesülnek a családi váltók

A különdíjak a támogatóktól függően kerülnek kiadásra

Eredményhirdetés: Tervezett ideje: 16.00
Érdeklődni:
A verseny szervezésével kapcsolatban
- Lamatsch János: 30-265-1199
sprintfutoklub@gmail.com
Nevezéssel kapcsolatban:
- Mészáros Károly, ttt.tata.2004@gmail.com

Egyéb tudnivalók
- Mindenki saját felelősségére indul
Kellemes versenyt és kikapcsolódást kívánunk! Rendezőség

