XXIV. TATAI REGATTA
Ranglista és tókerülő verseny
2019. június 21. péntek 10:00
A verseny időpontja: 2019. június 21. (péntek) 10:00 óra
A verseny helyszíne: Tata Öreg-tó a TTVE csónakháza és az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ közötti bójázott szakasz, valamint az Öreg-tó körben.
A verseny rendezője: Tata-tóvárosi Vízisport Egylet
A versenyigazgatója; (MESZ Elnöksége nevezi ki minden versenyre. Jogosultságait és
feladatait a január elején közzétételre kerülő új szabályzat tartalmazza)
A verseny célja:
A tatai verseny célja kezdő, vagy fiatal versenyzők részére élményszerű versenyevezést
biztosítani a MESZ szakmai elképzelései szerint, valamint olyan versenyzőknek
versenylehetőséget adni, akik a tanuló 4-es és serdülő korcsoportban ma még gyengébb
teljesítményükkel esélytelenek korcsoportos döntőkön való megmérettetésre.
Hisszük, hogy az evezés tömegbázissá való fejlesztése a meglehetősen fiatal korosztályokban,
nem az eredményesség hajszolásával érhető el, hanem a játékos, örömteli sportsikerekkel!
A versenytáv:
2x500 méter hárompályás, bója fordulóval rendezett hendikep verseny
A MESZ Sport XXI elképzeléseit figyelembe véve, 2019-ben átterveztük a Tatai Regatta 500
m-es pályáját 1000 m-re, de egy kis izgalmas játékossággal, hogy az induló versenyzők a
megszokottól eltérő kihívásként éljék meg a versengés élményét.
Tókerülő: 5 200 méter Sport XXI hosszú távú verseny
A tókerülő versenyen a tó partvonalával párhuzamosan kihelyezett bóják külső kötelező
kerülésével! A pálya lerövidítése a versenyből való kizárást jelenti!

Nevezés módja:
e-regatta
Nevezési határidő:
2019. június 12. szerda 17.00
Nevezési díj:
500- Ft / beülő
Pótnevezési díj:
500- Ft / beülő
A ranglista verseny indulóinak nincs nevezési díj!
Lemondási díj:
Egyesületi képviselők, versenybírók fogadása:
2019. június 21. péntek 8.30
Versenytanács ülés időpontja:
2019. június 21. péntek 9.00
Versenytanács helye:
Új Kajakház Ökoturisztikai Központ
A verseny kezdés időpontja:
2019. június 21. péntek 10.00
VERSENYBÍRÓSÁG
ELNÖK: dr. Frohner Ilona
A versenyzők éremdíjazásban részesülnek. A Sport XXI. futamok összesített eredményei
alapján kiadott díjak a verseny végén kerülnek átadására Az 1000 m-es futamok díjait
közvetlenül a futam időeredményeinek egyeztetése után adjuk ki.
Díjátadás az Új Kajakház Ökoturisztikai Központnál.
VERSENYSZÁMOK
Versenyszám 1000m
2x500m fordulóval
hendikep verseny

Versenyszám
5200 m tókerülő
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(11 éves)

18.

NT4 4X+
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NA 2x+
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NT3 1X
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(12-13 éves)
VT1 4x+
(10-11 éves)

8.
9.

21.
NS 1x
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12.

(12 éves)
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FA 2x+

FT1 2x+

(11 éves)

22.

MFF 2x

FT4 1 x

(14 éves)

23.

FS 2x

24.

MV2x

25.

VT4 4x+ (14 éves)

26.

FT4 4x+ (14 éves)

NT2 2X

Fontos!
A vízre szállás két helyen történhet:
• Vértesszőlősi út tóparti leágazásánál a volt evezős depó helyszínén (a volt Grill
étterem mellett) Javasoljuk ezt igénybe venni, mivel itt az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központban az öltözés és a vizes blokkok ki tudják szolgálni a csapatokat!
Akadálymentes épület!
• a TTVE csónakházánál (a gépkocsi rendszámokat a tópartra való behajtáshoz előre le
kell adni!)
További gépjárművek parkolása a Fáklya utcai parkolónál 10 percre a TTVE evezős háztól,
vagy az Új Kajakház Szabadidő Központnál.
A XXI. Tatai Regatta és tókerülő verseny támogatói:
• Magyar Evezős Szövetség
• Tata Város Önkormányzata
Együttműködő Partnerek:
• Új Kajakház Ökoturisztikai Központ
• Tatai Városkapu ZRt.
• Műegyetemi Evezős Club
VERSENYPÁLYA

Az 1000 m-es versenytávon 6 nagy bója és 250 m-nél egy kisebb bója jelzi a
versenysávot. A versenybíróság azonos helyről indítja a startot és méri az ugyan abba a
pontba befutó célidőt. A versenyző startja a bója jobb oldaláról indul, és értelem
szerűen az 500 m-nél lévő bója megkerülésével a baloldalon ér célba. A tókerülő verseny
távját nagy színes műanyag labdák és fehérre festett fémhordók mutatják!
A hosszú távú versenynél a kihelyezett bójáknál személyi ellenőrző pontokat telepítünk.
( Az elmúlt években volt rá példa, hogy több csapat is lerövidítette a versenytávot, ami
komoly nézeteltérést okozott a versenyzők és a szervezők között. Kérem az edzőket,
ismertessék a versenyzőkkel a tókerülő verseny feltételeit, a fenti képen kijelölt pályát! )
Minden résztvevő sportolónak, edzőnek jó versenyzést, sok sikert kívánunk!

