Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 115. határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

Velencei-tó Szupermaratont

A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Simon Károly József
Levelezési cím: 2481 Velence, Diófa u. 3.
Telefonszám: 06 70/ 257 32 51
E-mail cím: simon.karoly.jozsef@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Velencei-tó Szupermaraton
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

épített
X sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence,
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési
magyarság

X tájegységi

megyei

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Velencei-tó Szupermaraton

VI. Velencei-tó Szupermaraton – 2015. augusztus 30.
„Minden nehéz utat legyőz az akarat!”
30km egyéni vagy váltó, vagy 60km egyéni vagy váltó futóverseny, 1km vagy 5km
"örömfutás" és gyaloglás.
Start/Cél állomás: Velence Északi Strand velencestrand.hu, az Enyedi u és a Fő u
kereszteződése melletti kerékpárútnál. GPS koordináták: Szélesség / Altitude: 47,2388,
Hosszúság / Longitude: 18.6360, a magasság pedig 154m a tengerszint felett.
Az Északi Strand az M7-es autópálya Velencei MOL benzinkúttól pár utcányira található.
A verseny iránya: Pákozd – Dinnyés – Agárd – Gárdony – Velence
A Start a Velence Északi Strandról reggel 7 órától a 60km-t futók részére, 8.30-kor pedig a
30km-t futók részére. Az 1km vagy 5km "örömfutás" 9kor és 10kor lesz.
Tájegységi:
Minden év április első vasárnapján (kivéve, ha Húsvét vasárnapjára esik, ekkor
szombaton) kerül megrendezésre a tó körüli futás. Hát, nem véletlenül ez éppen a bolondok
napja! A futóbolondoké!
Itt mindenki nyertes, aki célba ér, s elnyeri az elismerést, hogy leküzdött 28 kilométert és
elnyeri azt a csodálatos érzést, amit a Velencei-tó egyedülálló környezeti szépsége nyújt.
Mottó:
„Nézzünk e napon, az aszfalton kívül egymásra is…!!!”

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.velenceitomaraton.hu/
http://www.futanet.hu/cikk/velencei-to-szupermaraton
www.futas.net/topartifutoparti/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
http://www.velenceitomaraton.hu/

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Fotó: http://www.velenceitomaraton.hu/

Fotó: http://www.velenceitomaraton.hu/

Fotó: www.sporthirugynokseg.hu

Fotó: www.futas.network.hu

Fotó: www.futas.network.hu
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