PROPOZÍCIE
pretekov „Detva behá, tak sa pridaj!“
Usporiadatelia:

Ľudmila Čániová, Lucia Gondášová, OZ Aktívne mesto Detva

Termín konania:

27.4.2019 (sobota)

Miesto konania:

Detva – športový areál Olymp

Dĺžka tratí:

Hlavná 11,5 km - pre všetky kategórie
Hobby 4,5 km - pre všetky kategórie
deti - beh v areáli

Štart:

o 10:30 - štart detského behu
o 11:00 - štart pretekov všetkých kategórií

Registrácia:

online do 25.4.2019 (www.detvabehataksapridaj.6f.sk )
platná až po potvrdení prijatia platby na účet

Prezentácia:

na mieste v deň pretekov – 27.4.2019 od 8:00 do 10:30

Kategórie:

A ženy do 40 rokov (rok narodenia od 1980)
B ženy nad 40 rokov (rok narodenia do 1979)
C muži do 40 rokov (rok narodenia od 1980)
D muži nad 40 rokov (rok narodenia do 1979)
+ detský beh

Vyhlásenie víťazov:

o 13:00 v športovom areáli Olymp
prví traja v každej kategórii dostanú pohár a vecné ceny

Meranie časov:

časy budú merané časomierou www.kril.sk
v detských kategóriách časy nebudú merané

Štartovné:

5,- € pri zaplatení prevodom do 26.4.2019
7,- € pri zaplatení osobne v deň konania
detské kategórie štartovné neplatia

Podklady na úhradu:

IBAN: SK10 1100 0000 0029 3717 9336
VS: číslo vygenerované systémom
Do poznámky uveďte meno a priezvisko pretekára

Štartovné zahŕňa:

štartovací balíček, šatňu na prezlečenie, pripravenú bežeckú trať,
štartovné číslo, meranie času, pamätnú medailu, občerstvenie
v cieli, účasť v tombole
deti budú ocenené sladkými odmenami

Občerstvenie v cieli:

guľáš, kofola/pivo, domáce koláče, sponzorské produkty

Obsah štartového
balíčka:

lístok na občerstvenie a nápoj, lístok do tomboly, čip, sponzorské
produkty a pamätné predmety

Šatne + WC:

v priestoroch štartu – budova Olymp

Trate:

spevnená lesná cesta (85%), asfalt, štrková cesta

Doprava:

Vlakom do stanice Detva, ďalej pešo cca 1 km
Autobusom na zastávku Detva ZŠ
Autom na parkovisko vedľa športového areálu resp. pred zimným
štadiónom (viac dolu na obrázku)
GPS: 48.550691, 19.411794

Podmienky:

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

Informácie:

Ľudmila Čániová - 0948 280 503 / detvabeha@gmail.com
Lucia Gondášová – 0904 587 874 / detvabeha@gmail.com
Viac: www.detvabehataksapridaj.6f.sk alebo FB stránka

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou
pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú
zodpovednosť.

Čo Ťa vlastne čaká?
- stretneš skvelých ľudí
- uvidíš krásnu prírodu v Podpoľaní
- budeš mať možnosť poradiť sa s profíkmi
- porovnáš svoju formu s ostatnými
- preteky robené zo ♥ pre bežcov
- zažiješ nezabudnuteľný deň

To si nesmieš nechať ujsť!

Tešíme sa na TEBA!
Parkovanie:

Prosíme všetkým účastníkov, aby parkovali na vyznačených parkoviskách.
Parkovanie priamo v areáli nebude možné z dôvodu umiestnenia časomiery.

Ďakujeme!

