


CENY:
 
Hlavné kategórie         finančné odmeny
Žiacke kategórie          vecné ceny

Prémie za prekonanie traťového rekordu:
Muži:	33 €
Ženy:	16 €

Majstrovstvá oblasti
okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov:

		1. až  3. miesto	vecné ceny

Majstrovstvá zamestnancov SE-EVO:

		
	
	
                                      


Informácie:
Gejza Vargaeštók
mobil: 0905 414 167 bez obmedzenia.


Sprievodné podujatia:	
XI.  ROČNÍK  SÚŤAŽE vo varení halászlé








  
Srdečne Vás pozývame
na XI. ročník behu Kapušianskou pláňavou 
a tešíme sa na Vašu účasť.

Organizačný výbor behu Kapušianskou pláňavou.










      













      











XI. ročník
12. september 2009
Veľké Kapušany



PROPOZÍCIE
XI. ročníka
behu Kapušianskou pláňavou
 










Usporiadatelia:	Slovenské elektrárne člen skupiny ENEL,Mestský bežecký klub Veľké  Kapušany a Mesto V. Kapušany 

Termín:	Sobota  12. septembra 2009

Štart:	O 10:30 hodine pre hlavné kategórie - muži, ženy, dorastenci pred Účelovým zariadením ENERGOSUN vo Veľkých Kapušanoch.
O 10:00 hodine pre žiacke  kategórie 
Trať:	Dĺžka trate je 15 km, jej povrch je asfaltový, mierne zvlnený.
	Trať povedie od zariadenia ENERGOSUN V. Kapušany smer Vojany Slov. Elektrárne  a späť.
Cieľ:	Zariadenie ENERGOSUN  Veľké Kapušany
Podmienky štartu:
Načas prihlásení a prezentovaní pretekári, ktorí sa pri štarte preukážu platnou lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok.
Prezentácia:	Prezentácia sa uskutoční v deň preteku v priestoroch ÚZ ENERGOSUN(začiatok Veľkých Kapušian smerom od obce Vojany)   od 8.30 hod. do 10.00 hod.
   Štartovné:	Štartovné vo výške 3,5 € zaplatia účastníci behu  počas prezentácie.
	
Šatne:	Šatne a sprchy sú zabezpečené                   v ubytovni neďaleko objektu ENERGOSUN.

Občerstvenie :   Usporiadatelia zabezpečia pre                   všetkých  riadne prihlásených pretekárov      spoločné občerstvenie po ukončení   pretekov.

       Protesty:    	Možno ich podať do 15 min. po vyhlásení výsledkov hlavnej rozhodkyni.

Hlavná rozhodkyňa: 
Anna Bucová, Košice

Rozhodca detských kategorii:
                             František Kažimír Košice


Zdravotná služba:	
 		Zabezpečia usporiadatelia počas
celého priebehu podujatia. 
Upozornenie:	
Usporiadatelia nezodpovedajú za škody
spôsobené pretekárom počas podujatia.
Pretekári štartujú na vlastné riziko. Pretekať sa bude podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií. Beží sa za každého počasia.
Všetci pretekári sú povinní dodržiavať
počas preteku pravidlá cestnej premávky, dodržiavať pokyny polície
 a usporiadateľov.

Hlavné kategórie
MUŽI
A kategória - do 39 rokov
B kategória - od 40 rokov do 49 rokov
C kategória-  od 50rokov do 59 rokov
D kategória- od 60 rokov a vyššie
ŽENY:
E kategória  - do 34 rokov 
F kategória  - od 35 rokov a vyššie

DORASTENCI:		DORASTENKY:
- do 18 rokov			 - do 18 rokov
---------------------------------------------------------
Žiacke kategórie:
mladší  ŽIACI:
I.+ II.  roč. ZŠ		100 m
III.+ IV. roč.  ZŠ	200 m

starší  ŽIACI
V + VI.  roč. ZŠ	400 m
VII., VIII.,IX. roč. ZŠ	800 m


Oblastné majstrovstvá okresov
Michalovce, Sobrance a Trebišov

MUŽI:
kategórie A,B,C,D
ŽENY:
kategórie  E, F

DORASTENCI:		DORASTENKY:
- do 18 rokov			 - do 18 rokov

