
    

TISZA-TÓ MARATON - 2020 

VAGÉP FORD Tisza-tó Maraton HT130 

A rendezvény neve: VAGÉP FORD Tisza-tó Maraton HT130 
A rendezvény típusa: Országúti Maraton 
Rendezvény fővédnöke: Bornemissza János Poroszló polgármestere 
A rendezvény helye: Poroszló, Rendezvénytér 47.644162, 20.654204  
Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő u. 172. info@tosport.hu  
A rendezvény ideje: 2020. szeptember 6. vasárnap  
RAJT: 10:30  
Táv: 130 km 

Útvonal: 

web: www.tosport.hu / e-mail: info@tosport.hu



    

A rendezvény résztvevői: 

Azok a női és férfi résztvevők, akik a verseny napjáig a 14. életévüket betöltötték, aláírásukkal 
igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták, továbbá a fizetési határidőig a nevezési 
díjat befizették! 18 éves korig az induláshoz szülői hozzájárulás szükséges! 

Nevezési díjak:   

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az előnevezési díj befizetésére a kiállított számlán 
meghatározott fizetési határidőig van lehetőség. A fizetési határidő leteltét követően a 
nevezés törlésre kerül. 

Számlaszám: Magnet Bank 16200247-10007637 

A nevezési díj tartalmazza: 

• Chip kontroll 
• Záróbuszt (a mezőny végén halad, csak kerékpárt szállít) 
• Frissítési lehetőséget (csak megállással lehet frissíteni) 
• Belépés a Tészta Party-ra 
• Orvosi ügyeletet a mezőnynél és a célban 16.00-ig 

MEGNEVEZÉS DÁTUMTÓL DÁTUMIG NEVEZÉSI DÍJ (FT/
FŐ)

T-80 ELŐNEVEZÉS 2020.03.02. 2020.06.28. 4 990 HUF

T-40 ELŐNEVEZÉS 2020.06.29. 2020.07.28. 7 990 HUF

T-5 ELŐNEVEZÉS 2020.07.29. 2020.08.30. 9 990 HUF

HELYSZÍNI NEVEZÉS 2020.09.06. 2020.09.06. 11 000 HUF

web: www.tosport.hu / e-mail: info@tosport.hu



    

Korosztályok – Női és Férfi 

U23 1998 és 2006 között születettek 

Felnőtt 1981 és 1997 között születettek 

Master 1971 és 1980 között születettek 

Senior 1970 és előtte születettek 

Díjazás: 

Korosztályos 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Helyezések eldöntése: 

Az országúti verseny győztese az, aki a kiírt távot szabályszerűen teljesíti és elsőként halad át 
a célvonalon! - a többi résztvevő sorrendjét a célvonalon való áthaladás adja (chip-kontroll). 

A szintidő 5 óra. Az értékelésnél csak a 15:00-ig beérkezett versenyzőket szólítjuk a 
dobogóra. A záróautó 26 km/h sebességgel közlekedik. A lassabban haladó résztvevőket 
megelőzi. Amennyiben a résztvevő 12.00-ig nem éri el a rövid táv-hosszú táv szétválasztó 
pontot (1. frissítő pont), a hosszú táv pályára nem kerül kiengedésre, az eredménye nem kerül 
értékelésre. 

Az előzetes eredménylista kifüggesztésre kerül az eredményhirdetés előtt 30 perccel. A 
végleges eredmények legkésőbb a versenyt követő 4. napig kerülnek fel a tosport.hu 
honlapra, valamint a Tó-Sport facebook oldalára. 

Programterv:  

TÓL IG PROGRAM

2020.09.06.

07.30 10.00 HELYSZÍNI NEVEZÉS, RAJTSZÁMOK ÁTVÉTELE

10.00 10.25 RAJTHELYEK ELFOGLALÁSA

10.30 RAJT (LASSÚ RAJT)

14.00 VÁRHATÓ CÉLBA ÉRKEZÉSEK

15.30 16.00 EREDMÉNYHIRDETÉS

web: www.tosport.hu / e-mail: info@tosport.hu
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Egyéb szabályok, információk: 

• A befizetés tényét igazoló dokumentum - eredetit vagy banki átutalás bizonylatának 
kinyomtatott másolatát stb., a helyszínen a regisztrációnál kérésre be kell mutatni, ne 
felejtsd otthon! 

• A 18 év alatti indulók rajtcsomagját csak az aláírt szülői felelősségvállalási nyilatkozat 
leadását követően áll módunkban átadni! 

• Figyelem! A számlát, minden esetben a nevezési fiókban megadott számlázási címre 
tudjuk kiállítani! Utólag nem áll módunkban a kiállított számlán változtatni! 

• A VERSENYEN FEJVÉDŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! 

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő 
törvényes képviselője) elismeri, hogy az TÓSPORT KFT Általános Részvételi Szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket elfogadja, 
továbbá a Magyar Kerékpáros Szövetség versenyszabályzatának versenyzőkre vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi. 

Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk! 

A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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