VELENCE MARATON - 2019
TóSport Egészségprogram – A Mi programunk a Te egészséged!

Velencei-tó kerülő Családi Kerékpáros Túra - 30km
A rendezvény célja:
Az egészséges életmód bemutatása, kerékpáros családi túrázási lehetőség biztosítása,
szervezett keretek között a Velencei-tó körül, kerékpárúton a TóSport Egészségprogram
keretein belül.
A rendezvény résztvevői:
Azok a női és férfi és gyermek résztvevők, akik a verseny napjáig a 12. életévüket betöltötték,
aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták! 18 éves korig az induláshoz
szülői hozzájárulás szükséges!
A rendezvény fővédnöke: L. Simon László Országgyűlési Képviselő

A rendezvény ideje: 2019. szeptember 14. Szombat

A RAJT helye: Velence, Kemping utca 2 .
RAJT: 11:00
Útvonal: Velencei-tó körül, kerékpárúton és közúton (rendőrségi biztosítással) térkép itt:
Velencei-tó Kör útvonal
Táv: 30 km (szintkülönbség 30 m)
Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő u. 172. info@tosport.hu

A regisztráció / rajtszámátvétel helye: Drótszamár Kemping – Velence, Kemping utca 2.
A helyezések eldöntése: a túrának mindenki győztese! A túrán a részvétel és a táv teljesítése
a cél, nem a gyorsaság!
Résztvevők maximális száma 1000 fő!

web: www.tosport.hu.hu / e-mail: info@tosport.hu / mobil: +36 30 727 0529 / bankszámla: 10102952-30442100-01003008

Nevezés:
2019. február 9-től a www.tosport.hu honlapon online nevezéssel, az ellenőrző e-mail
rendelkezései alapján. TS Premium Card felhasználható az eseményre!
Előnevezési díj T5 :

5.990 Ft

2019.08.06-tól 09.01-ig online

Előnevezési díj T40:

4.990 Ft

2019.06.27-től 08.05-ig online

Előnevezési díj T80:

3.990 Ft

2019.02.08-tól 06.26-ig online

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az előnevezési díj befizetésére a kiállított számlán
meghatározott fizetési határidőig van lehetőség! Ezt követően a nevezés
automatikusan törlődik!
Helyszíni nevezés: NINCS
Az előnevezés tartalmazza:
•

ESEMÉNYPÓLÓ (csak a 2019.09.01-ig előnevezők kapnak)

•

EMLÉKÉRMET a részvételről (csak a 2019.09.01-ig előnevezők kapnak)

•

Rajtszámot

•

Frissítési lehetőséget (csak megállással lehet frissíteni)

•

Orvosi ügyeletet a mezőnynél és a célban 16:00 óráig

Egyéb szabályok, információk:
•

A túrán a kerékpáros fejvédőhasználata kötelező!

•

Az esemény emblémázott pólóját csak a www.tosport.hu weboldalon előzetesen 2019.
augusztus 18-ig előregisztrált indulók kapnak.

•

Szintidő 4 óra. A 12km/h átlag allatti résztvevőket a zárókocsi elhagyhatja!

•

Az útvonal többnyire aszfaltozott. Az út minőségéért a szervezők nem tudnak
felelősséget vállalni! A túrán ennek figyelembevételével megválasztott kerékpárral
indulj el.

•

A Túra útvonalát az indulókak ismerniük kell. A könnyebb tájékozódás érdekében a
szervezők táblákkal jelölték az útvonalat a fontosabb kereszteződésekben.

•

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

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú
Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy a Tó-sport Kft. Általános Részvételi Szabályzatát elolvasta, a nevezési
feltételeket elfogadja és tudomásul veszi.
A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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