
FOOTOUR CITY CROSS RUN 

TATA-VERSENYKIÍRÁS 

 

Időpont: 2014. szeptember 28. vasárnap 10.00 

 

Helyszín: Tata, Öreg-tó part, Építők parkja 

 

Távok: 7,5 km/15 km/300 m (gyerek táv) 

 

Versenyközpont: Tata, Építők parkja 

 

Verseny útvonala: 

Építők parkja versenyközpontból indulva a 7,5 km 1 kör az Öreg-tó körül, a 15 km 2 kör. A verseny 

útvonala természetes és mesterséges akadályokkal tarkított technikás pálya (mezei jellegű): 

szalmabála, hirtelen emelkedő, teherautó platón fel- illetve lefutás, fából épített emelkedő. A 

versenypálya végig szalagozott, jelölt pályán, rendezői irányítással kerül kijelölésre. A versenypálya 

közúti forgalomtól teljesen elzárt. 

 

Nevezési díjak:  

Távok Előnevezés Helyszíni nevezés 

7,5 km 3000 Ft 4000 Ft 

15 km 4000 Ft 5000 Ft 

300 m (gyerek táv) INGYENES INGYENES 

 

ONLINE NEVEZÉS AZ ALÁBBI LINKEN: 

https://docs.google.com/forms/d/1gxN_smaVICQYit-

CVudVkglR6biEN_uBCHFll_rCRCs/viewform?c=0&w=1 

 

Nevezési díj tartalmazza: 

• rajtszám 

• chip-es időmérés 

• útvonal biztosítás 

• orvosi biztosítás 

• frissítés a verseny alatt és után 

• díjazást a helyezettek részére 

• értékes rajtcsomag az ELŐNEVEZETTEK részére 7,5 és 15 km-en 

• Footour egészségsátor: ingyenes vérnyomás, koleszterin és vércukorszint mérés 

• Footour expo 

• ingyenes befutófotó minden versenyzőről 

• ingyenes frissítő masszázs a verseny után 

 

Előnevezés módja: 

A verseny FACEBOOK oldalán található link segítségével online módon, illetve a regisztrációt 

követően e-mailben adunk tájékoztatást a nevezési díj átutalásának módjáról. Minden előnevező 



értékes rajtcsomagot vehet át a versenyközpontban a verseny napján. 

Előnevezési határidő: 2014. szeptember 21. 24.00 óra! 

 

Korcsoportok: 

7,5 km és 15 km-es távon: 300 m-es gyerek távon: 

férfi és női: 20 év alatt 6 év alatt 

21-30 év 6-12 év  

31-40 év 

41-50 év 

51-60 év 

61 év felett 

Díjazás: 

Korosztályonként és nemenként 1-3. helyezettnek érem, oklevél, tárgyjutalom (mindhárom távon) 

7,5 km-en abszolút 1-3. helyezettnek kupa (nemenként) 

15 km-en abszolút 1-3. helyezettnek kupa és PÉNZDÍJ! (nemenként) 

• 30.000 Ft 

• 20.000 Ft 

• 10.000 Ft 

A pénzdíjak nettóban értendőek! 

 

Időrend: 

2014. szeptember 28. 

08.00 Versenyiroda nyit 

08.00-09.45 Helyszíni nevezés, illetve rajtcsomagok, rajtszámok átvétele 

10.00 7,5 km rajt 

10.10 300 m gyerek táv rajt 

11.00 15 km rajt 

11.10 Gyerek táv eredményhirdetés 

11.20 7,5 km eredményhirdetés 

13.00 15 km eredményhirdetés 

13.00 Verseny zárása 

 

Időmérés: 

Chipes időmérés a 7,5 illetve a 15 km-es távokon. Chip letét 1000 Ft (verseny után a chipek leadása 

ellenében az 1000 Ft-os letétet visszaadjuk). 

 

Információ: 

Róth Balázs: 003620/4339607 balazs.roth@footour.hu 

 

Róth Norbert: 003620/4800645 norbert.roth@footour.hu 

 

Jó felkészülést és versenyzést kíván a FOOTOUR SE szervezőbizottsága! 


