PROPOZÍCIE
pretekov „Detva behá, tak sa pridaj!“

Termín a miesto konania: 28.4.2018 (sobota), Detva – športový areál Olymp
Organizátori:

Lucia Gondášová, Ľudmila Čániová
OZ Aktívne mesto Detva

Registrácia:

online do 26.4.2018 (www.detvabehataksapridaj.tk)
na mieste v deň pretekov – 28.4.2018 do 10:30
Prosíme, aby ste sa registrovali online, uľahčíte nám tým
robotu a ani Vy sa nebudete musieť pred pretekmi zbytočne
stresovať 

Štartovné:

3€ pri registrácii a platbe do 26.4.2018
5€ pri štarte v deň konania

Kategórie:

ženy do 40 rokov (rok narodenia od 1979)
ženy nad 40 rokov (rok narodenia do 1978)
muži do 40 rokov (rok narodenia od 1979)
muži nad 40 rokov (rok narodenia do 1978)
+ detský beh (bez rozdielu veku a pohlavia)

Dĺžka trate:

5,5 km - pre všetky kategórie
deti - beh v areáli

Štart a cieľ:

v športovom areáli Olymp v Detve

Povrch trate:

lesná cesta (85%), asfalt, štrková cesta

Trať:

Časový rozpis:

9:45 - 10:45 - prezentácia pretekárov
10:30 - štart detského behu
10:55 - presun na miesto štartu
11:00 - štart pretekov všetkých kategórií
12:00 - vyhodnotenie + tombola

Meranie časov:

časomiera

Občerstvenie:

bude poskytnuté v cieli

Šatne + WC:

v priestoroch štartu – budova Olymp

Ceny:

prví traja v každej kategórii mužov a žien víťazný pohár +
vecné ceny
najstarší účastník a účastníčka – malá pozornosť
prvých 50 mužov a 50 žien v cieli pamätná medaila
prvým 100 riadne prihláseným pretekárom garantujeme
štartovací balíček
každý účastník má možnosť vyhrať v tombole
deti budú ocenené sladkými odmenami

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
Beží sa za každého počasia. Pretekári sú povinní dodržiavať
počas pretekov pravidlá cestnej premávky a pokyny
usporiadateľov.

Poistenie:

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Účastníci
sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
Organizátori nepreberajú zodpovednosť za škody na majetku
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou
pretekárov na podujatí. Organizátori neručia za cenné
predmety a peniaze účastníkov podujatia, účastníkov
nepoisťujú.

Čo Ťa vlastne čaká?
-

stretneš skvelých ľudí
uvidíš krásnu prírodu v Podpoľaní
budeš mať možnosť poradiť sa s profíkmi
porovnáš svoju formu s ostatnými
zažiješ nezabudnuteľný deň ♥

To si nesmieš nechať ujsť!

Tešíme sa na TEBA!

Parkovanie:
Prosíme všetkým účastníkov, aby parkovali na vyznačených parkoviskách alebo
iných nimi zvolených parkovacích miestach. Parkovanie priamo v areáli nebude
možné z dôvodu umiestnenia časomiery. Ďakujeme!

