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F u s s u n k  e g y ü t t  T a t a  l e g s z e b b  r é s z e i n ! F u s s u n k  e g y ü t t  T a t a  l e g s z e b b  r é s z e i n !

Szeretettel várunk minden sport kedvelõt a XXXII. Vértes Volán Tatai Minimarathon 
nemzetközi futóversenyre, melyet 2015. augusztus 1-én rendezünk meg Tata városában.
Rangot vívott ki magának ez a verseny, mely 1984-tõl európai hírnévre is szert tett, 
öregbítette Tata városának és a futók népes táborának jó hírét.
Volt év amikor a Nemzetközi Páneurópai Unió védnökségét élvezte, volt, amikor a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sport For All Bizottsága is kiemelt rendezvényei közé 
sorolta.
A SPRINT Futókör az elsõ Tatai Minimarathontól kezdõdõen hosszú ideig a rendezõje volt 
a futóversenynek. Jelenleg a verseny propagálását segíti.
A Tatai Minimarathon szerzõi jogának tulajdonosa Varga István Tata.

A verseny célja: Az egészséges életmód, az atlétikai sportág és a rendszeres
testedzés népszerûsítése, versenyzési, kondíció-felmérési 
lehetõség biztosítása, nemzetközi sportkapcsolatok ápolása.

Rendezõ: Tata Város Önkormányzata, Felnõtt Utazók Klubja,
Tata Városkapu Zrt., Tatai Atlétikai Club

A verseny fõvédnöke: Michl József Tata város polgármestere,
védnöke Németh Tamás a 

 vezérigazgatója

A verseny idõpontja 2015. augusztus 1. szombat 16.00 óra
és helyszíne: Magyary Zoltán Mûvelõdési Központ (versenyközpont)

Tata, Váralja u. 4.

Versenytávok: 13 km egyéni és csapatverseny
3 fõs váltó (1,2 km  6,3 km  5,5 km)

Résztvevõk: A  Minimarathon nyílt futóverseny, melyen a 14 éven aluliak a 
13 km-es távon csak szülõi beleegyezéssel 
vagy kísérõvel indulhatnak. A váltóban 3 fõt kell nevezni. 

A verseny Egyéni versenyben az érvényben lévõ atlétikai versenyszabályok 
lebonyolítása: szerint. A váltó elsõ tagja egyéniben végigfuthatja a versenyt, de 

neveznie mindkét versenyszámban kell. Ebben az esetben a futó 
két chip-et és két rajtszámot (egyéni és váltó) visz magával. 
Váltás a tépõzáras chip átadásával történik, amit a bokán kell 
viselni. 

Váltóhelyek: Az elsõ váltóhely a rajt/cél kapu alatt (1,2 km-nél), a második az 
Öreg  tó partján a táv 7,5 km- énél (Ökoturisztikai Központnál), 
ahová busz szállítja a váltótagokat.

Költségek: A futóverseny rendezési költségét a rendezõk fedezik. 
A részvétel költségei a nevezõket terheli.

Idõmérés: A verseny hivatalos idõmérõje az EvoChip Hungary Szolgáltató Kft.

Nevezés: Elõnevezés: 2015. május 01-tõl 2015. július 24-én éjfélig. 

Elõnevezés módja: regisztrációra van szükség  a 
www.tata.hu/minimaraton_regisztracio/user/register lapon,
majd a regisztráció után be kell jelentkezni a 
www.tata.hu/minimaraton_regisztracio weblapon és a 
nevezéshez szükséges adatok megadásával elõnevezni a 
versenyre. 
Elõnevezésnél NEM KELL elutalni a nevezési díjat, azt 
a helyszínen az „ELÕNEVEZÉS” feliratú asztalnál kell rendezni 
az esetlegesen igénybe vett kedvezmények igazolásával.

Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.

Helyszíni nevezés: 2015. július 31. péntek 15.00-19.00 óráig
2015. augusztus 1. szombat 10.00-15.00-ig.a versenyközpontban.

A nevezés a chipes feldolgozás miatt legkésõbb 15.15-kor lezárul. Ezután nem áll 
módunkban nevezést elfogadni. 
Az elõnevezettek a versenyközpontban pénteken és szombaton a kijelölt helyen 
vehetik át rajtszámaikat a nevezési díjat is itt kell rendezni.  

Alapdíj

Tata-Kártyával és Spuri 
Aranykártyával (20%)

BSI  kedvezmény * 
(50%)

Váltó 

1500 HUF 2000 HUF 2500 HUF

Elõnevezés 
(a nevezési díj a helyszínen fizetendõ)

2015. 05.01.-07.24.

1500 HUF/váltó 2000 HUF/váltó 2500 HUF/váltó

1200 HUF 1600 HUF 2000 HUF

750 HUF 1000 HUF 1250 HUF

Pénteken a helyszínen
2015. 07.31.

Szombaton a helyszínen
2015. 08.01.

*A BSI  kedvezményt azok vehetik igénybe, akik legalább 10 nappal a Tatai Minimarathon 
elõtt érvényes nevezéssel rendelkeznek a  30. Wizz Air Budapest Félmaraton egyéni 
21,1 km-es távjára és ezt a BSI-tõl kapott visszaigazoló szelvénnyel igazolni tudják. 
Csapat nevezése esetén a nevezési díjon felül egységesen 300 Ft/fõ fizetendõ.
Kedvezmény igénybe vétele esetén csak a kedvezményes nevezési díjat kell fizetni, 
de a nevezés idõpontjában igazolni kell a kedvezmény jogosságát. 
A kedvezmények nem vonhatók össze.

Díjazás: 13 km egyéniben abszolút verseny 1-3 helyezett férfi és nõ. 
Az elsõ 1000 befutó a chip leadásával pólót és oklevelet vehet át.
A kategóriákban, férfi és nõi 1-3. Helyezett.
Váltókban (3 fõs) nemtõl függetlenül, 
Csapat versenyben (5 fõs) nõi és férfi kategóriában a (lent) meghatározott 
korosztályokban hirdetünk eredményt.

Kategóriák: 13 km egyéni férfiak és nõk:

CSAPAT nõi és férfi kategóriában 
és VÁLTÓBAN nemtõl függetlenül: 

70 évig
100 évig
200 évig
200 év felett  korosztályokban hirdetünk eredményt.

A korosztályokat a születési év határozza meg. 
A csapat versenyben vegyes csapatok nem indulhatnak!

14 év alatt
14-15
16-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 év felett

Egyéb rendelkezések:
a.) Mindenki a saját felelõsségére indul, az egyéni biztosítás a résztvevõ feladata. 

A nevezési lapon az induló aláírásával kijelenti, hogy a rendezvényt megelõzõ 3 
hónapon belül orvosi vizsgálaton részt vett, az orvos engedélyezte az indulását.

b.) Pénteken 2015. július 31-én 16 órától, a Mûvelõdési Háznál „zsíroskenyér-parti”.
c.) A futóverseny ideje alatt orvosi ügyelet, mentõ a versenyközpontban.

Az útvonalon 5 frissítõ állomás. 
d.) ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS és tombolahúzás hangulatos környezetben.

Szállásrendelési lehetõség: TOURINFORM IRODA 2890 Tata, Ady Endre út
Tel./Fax: 34/586-045

Információ: Schäfferné Czirok Vera: 0630/690-92-63
Címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefax: 34/586-480
Lentulai Mária: 34/384-791 /este/
Honlap: www.tata.hu, www.tata.hu/minimaraton_regisztracio
E-mail:  sportreferens@tata.hu

Nevezési díjak és kedvezmények:

XXXII. MINIMARATHON
Nevezés legkésõbb 2015. augusztus 1. szombat 15.00-ig!


