IV.TATAI TÓÁTÚSZÁS
TATA
VERSENYKIÍRÁS
Rendező:
Tata Város Önkormányzata, Footour Futó, kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, Városkapu
Zrt. Tata
A verseny fővédnöke:
Michl József Tata polgármestere
Időpont:
2022. június 26. vasárnap 10:00
A rendezvény megrendezéséről a hatóságokkal történt egyeztetést követően, az esemény előtt
2 nappal adunk tájékoztatást!
Versenyközpont:
Tata, Új Kajakház és Ökoturisztikai Központ (Tata, Tópart sétány 2.)
Versenytávok, rajtidők:
3500 m:

10:00

pálya:
https://www.alltrails.com/explore/map/map-aug-3-01-32-pm-0d98b59
1500 m:

12:30

pálya:
https://www.alltrails.com/explore/map/map-aug-3-01-08-pm-765d5fb
Úszás az Öreg-tóban, a várható vízhőfok 17-24 ºC
Szintidő:
3500 m: 2 óra 20 perc
1500 m: 1 óra
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés lesz! Az időmérést az EVOCHIP csapata végzi.
Díjazás:
Korosztályonként az 1-3 helyezett érem díjazásban részesül.
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Nevezési információk:
Nevezés: info.footour@gmail.com címen: név, születési dátum és telefonszám megadásával!
A nevezési díj megfizetése a helyszínen történik!

Létszámlimit: 300 fő
Helyszíni nevezésre az előnevezés függvényében korlátozott létszámban lesz lehetőség!
Számlaigényedet a regisztráció során vagy a helyszínen tudod jelezni!
(Az adószám is szükséges!)
Nevezési díjak és határidők:

Nevezési sávok
2022. 05.2406.23-ig
helyszíni nevezés

1500 m
5500,-

3500 m
6500,-

7000,-

8000,-

A nevezési díj tartalmazza:
Úszósapkát
Frissítést a célban
Chipes időmérést.
Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt.

Rajtcsomag felvétel:
A rajtcsomagok átvétele 2022. június 26-án a versenyközpontban. (Tata, Új Kajakház és
Ökoturisztikai Központ)
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08.00-09.30 –ig 3500 méteren indulók
08.00-12.00 –ig 1500 méteren indulók
Chipet 1000 Ft letét ellenében biztosítunk. A verseny után a chipért cserébe a letétet
természetesen visszaadjuk.

Egyéb tudnivalók:
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával vagy az előnevezés leadásával elfogadja a szervezők
szabályait, és betartja a benne foglaltakat. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját
felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel
feltételének.
A versenyközpontban, illetve annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság
felelősséget nem vállal.
Frissítést a versenyközpont célterületén biztosítunk a beérkezettek számára.
Információ:
e-mail: info.footour@gmail.com
tel.: Róth Balázs (0036-20-433-96-07)
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