ŠPAČINSKÝ TROJUHOLNÍK
   32. ročník medzinárodného cestného behu na 10 070 m    
   ŠPAČINCE (okres Trnava)

USPORIADATELIA:	Obec Špačince, Bežecký klub 2001 Špačince, Základná škola s materskou 
	školou v Špačinciach                                  
TERMÍN:		sobota  4. júla 2009, slávnostné otvorenie o 16.45 h pred reštauráciou Raketa
ŠTART:	17.00 h 
POPIS TRATE:	vedie asfaltovými cestami do Trnavy a späť (obrátku, na konci Kopánky,
	zabezpečuje trnavský mestský magistrát)
ŠTARTOVÝ VKLAD:	1  €
PREZENTÁCIA:	od 15.00 h do 16.15 h v telocvični ZŠ; potrebné je predložiť platný doklad
	o lekárskej prehliadke (nie starší ako rok)
HLAVNÝ ROZHODCA:	Mgr. Ján Szabo (jemu treba podať prípadné námietky, s vkladom 3 €, 
	najneskôr 15 minút po skončení pretekov)
PRIHLÁŠKY:	Mgr. Jaroslav Lieskovský, manažér pretekov, mobil  0911 817 807,
	e-mail: jaroslav.lieskovsky@trnava.sk
ŠATNE:	v telocvični ZŠ (otvorené v deň pretekov od 15.00 h)
KATEGÓRIE  (pretekári môžu byť odmenení finančnou cenou iba raz):
	* Muži, absolútne poradie (bez rozdielu veku): l. – 3. miesto
		40 – 49 rokov:  1. – 3. miesto               
		50 – 59 rokov:  1. – 3. miesto 
		60 – 69 rokov:  1. – 3. miesto 
		nad 70 rokov:   1. – 3. miesto 
	* Ženy, absolútne poradie (bez rozdielu veku): 1. – 3. miesto 
		nad 40 rokov:   1. – 3. miesto 
Navyše je pripravená bohatá pretekárska tombola vecných cien. Odmenení budú aj najlepší juniori 
(prvý chlapec, prvé dievča –  do 19 rokov).
Za prekonanie rekordných časov Špačinského trojuholníka na terajšej trati 10 070 m (Lukáš Barták zvíťazil vlani za 32:21 min a Zuzana Nováčková bola pred rokom prvá v čase 39:21 min) udelí riaditeľ pretekov osobitnú prémiu. 

DEKOROVANIE VÍŤAZOV a žrebovanie pretekárskej tomboly sa uskutoční o 18.30 h
	      v priestoroch cieľa (futbalový štadión).        
OBČERSTVENIE:	prevezme každý aktívny účastník na futbalovom štadióne
UPOZORNENIE:	Bežci a bežkyne štartujú na vlastné nebezpečenstvo, riadia sa pokynmi príslušníkov polície a organizačného štábu. Usporiadatelia nezodpovedajú za škody počas pretekov.
MEDIÁLNI PARTNERI: Tlačové agentúry TASR a SITA, Slovenský rozhlas 2 – Rádio Regina, 
	Mestská televízia Trnava, MY – Trnavské noviny, Atóm.sk (mesačník energetikov), Novinky z radnice (trnavský mesačník), internetový portál: www.prednadrazie.sk ; www.beh.sk (www.beh.szm.sk) ; www.eday.sk 
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