XXXVIII. TATAI MINIMARATON
ÉS FÉLMARATON
TATA
VERSENYKIÍRÁS
Szeretettel várunk minden sportkedvelőt a XXXVIII. Tatai Minimaraton és
Félmaraton nemzetközi utcai futóversenyre amit 2021. augusztus 01-én
rendezünk meg Tata városának legszebb részein. A verseny 1984 óta öregbíti
városunk jó hírét. Volt év amikor a Nemzetközi Páneurópai Únió védnökségét
élvezte, volt amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sport For All Bizottsága is
kiemelt rendezvényei közé sorolta. A 2019-es évtől újdonságként félmaratoni
távval is kiegészül versenyünk.

Rendező:
Tata Város Önkormányzata, Footour Futó, kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, Városkapu
Zrt. Tata
A verseny fővédnöke:
Michl József Tata polgármestere
Időpont és helyszín:
2021. augusztus 01. vasárnap 12:00 Tata
Versenyközpont:
Tata, Váralja út 4., Magyary Zoltán Művelődési Központ / Tatai vár udvara
Versenytávok:
13,5 km egyéni és 3 fős (férfi, női) váltó (2,2 km-6,6 km-4,6 km)
21,1 km egyéni (félmaraton)
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Résztvevők:
Nyílt futóverseny. A 14 éven aluliak az egyéni versenyben csak szülői nyilatkozattal
indulhatnak.
Lebonyolítás:
Az egyéni verseny az érvényben lévő „Atlétikai versenyszabályok” szerint.
Váltóban az első futó végigfuthatja egyéniben is a távot, de neveznie mindkét távra kell. Ha egy
férfi van a csapatban, akkor férfi váltónak számít.
Szintidő:

Minimaraton (13,5 km)
Félmaraton (21,1 km)

2 óra 20 perc
3 óra

A mezőnyt a szintidő tempójában záró kerékpáros követi. Akit a záró kerékpáros beér, annak a
rajtszámát áthúzza.
Váltóhelyek:
A 13,5 km távon az első váltóhely a Rajt/Cél kapu mellett, második váltóhely az Ökoturisztikai
központnál.
Időmérés:
A versenyen chipes időmérés lesz! Az időmérést az EVOCHIP csapata végzi.
Nevezés:
Helyszíni nevezés a versenyközpontban:

2021. 07.31-én
2021. 08.01-én

15:00-20:00-ig
08:00-11:15-ig

Nevezési díjak:
Helyszíni nevezés

Minimaraton

2021. 07.31-08.01.

Egyéni

5500 HUF

Tata kártyával

4500 HUF

Váltó

8500 HUF

Tata kártyával

7500 HUF

Helyszíni nevezés

Félmaraton

2021. 07.31-08.01

Egyéni

8000 HUF

Tata kártyával

7000 HUF

Díjazás:
Minden szintidőn belül befutó egyéni és váltó versenyző érmet és egyedi Finisher pólót kap.
Az egyéni abszolút verseny (férfi, női) 1-3 helyezett emlék plakettet és tárgy jutalmat kapnak,
kategóriánként és váltóban az 1-3 helyezett érem díjazásban részesülnek.
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Kategóriák:
A korosztályokat a születési év határozza meg.

– 14
15 – 18
19 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 - 44
45 – 49

Egyéni
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 –

Váltó
50 év alatt
51 – 100
101 – 150
151 év felett

Frissítés:
A verseny frissítését a HIGH-5 Magyarország biztosítja.
A nevezési díj tartalmazza:
Finisher pólót a szintidőn belül célba ért versenyzőknek.
Egyedi befutóérmet a szintidőn belül célba ért versenyzőknek.
Frissítést (HIGH-5).
Chipes időmérést.
Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt.
Eredményhirdetés:
Tata, Várudvar 14.00
Egyebek:
1. Mindenki a saját felelősségére indul
2. A rajtszámot az indulók kötelesek elölről jól láthatóan, teljes terjedelmében viselni.
Összehajtott a logókat letakaró viselés esetén az induló 5 perces büntetést kap.
3. Az időmérő chipet csak a bokán viselve használhatja a versenyző, váltóban indulók
esetében is. Váltó tagjaként csak a váltózónában, a váltáskor veheti le a bokájáról és
adhatja át a váltótársának. Kézben hozott vagy nem az előbbiek szerinti váltás esetén az
időeredményből 5 perc büntetés jár.
4. Egyéniben induló versenyző csak egy váltó tagjaként indulhat még. Ebben az esetben két
rajtszámot visel a 2. pont szerint. Nem szabályos viselésért 5 perc időbüntetés jár.
5. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többször is megszegi a rajtszám, chip viselésére
vonatkozó szabályokat.
6. A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kutyával futni és egyszerre mindkét fülben
használt fülhallgatóval futni TILOS!
7. A verseny helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a Rendező
előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
8. A verseny ideje alatt a Mentőszolgálat és az IFELORE Egyesület aktivistái biztosítják az
orvosi és egészségügyi felügyeletet.

Szállásrendelés:
TOURINFORM Iroda
2890 Tata, Ady Endre út

Tel.: 34/586-045
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Információ:
Róth Balázs:
20/433-9607
Tompa Andor:
30/749-7343
e-mail: balazs.roth@footour.hu
sportfererens@tata.hu
honlap: www.tata.hu/minimaraton
Futónaptár.hu
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