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Vranov nad TopĽou, 23. Máj 2009

Podujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom mesta Vranov nad Topľou.

P R O P O Z Í C I E 
Vranovská desiatka - V. ročník


Usporiadateľ: 	Mesto Vranov nad Topľou
 			Mestský športový klub Vranov nad Topľou 
									
Termín:		Sobota 23. 05. 2009 o 16.00 hod.

Miesto:		Centrum Vranova n. T. - Námestie slobody 

Trať pretekov:	Bude sa pretekať na 2500 m okruhu v centre mesta, spolu 4x – 10 km.  
			Okruh má 2,5 m prevýšenie.

Štart a cieľ:		Pred budovou Supermarketu COOP Jednota.

Prihlášky:		Mestský športový klub
			Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou 
			tel.: 057 / 44 225 51-53, 0908 777 643 
			fax: 057 / 44 229 29
			e-mail: msk@vranov.sk

Štartovné:		Uhrádza sa pri prezentácií vo výške 4,00 €.

Prezentácia:		Uskutoční sa v deň pretekov  v čase od 13.00 do 15.30 hod. pred
štartom, ktorý je plánovaný na 16.00 hod. v budove Mestského úradu 
vo Vranove n. T., Dr. C. Daxnera 87 (cca 100 m od priestoru štartu 
a cieľa).   

Šatne, sprchy:		Mestská športová hala, Dr. C. Daxnera 86 

Občerstvenie:		V priestore štartu a cieľa (nealko nápoj - minerálka, resp. pivo) 

Kategórie a ceny:	
	Muži A (18 - 39 roční)	Muži B (40 - 49 roční)	Muži C (50 - 59 roční)	
	1. miesto 50,00 €		1. miesto 50,00 €		1. miesto 50,00 €
	2. miesto 40,00 €		2. miesto 40,00 €		2. miesto 40,00 €
	3. miesto 30,00 €		3. miesto 30,00 €		3. miesto 30,00 €

	Muži D (60 a starší) 		Celkové poradie muži	Najlepší pretekár okresu
	1. miesto 50,00 €		1. miesto 50,00 €		Vranov n. T. 
	2. miesto 40,00 €		2. miesto 40,00 €		1. miesto 25,00 €
	3. miesto 30,00 €		3. miesto 30,00 €		2. miesto 20,00 €
					4. miesto 25,00 €		3. miesto 15,00 €
					5. miesto 20,00 €		4. miesto 10,00 €
					6. miesto 15,00 €		5 miesto    5,00 €
					7. miesto 10,00 €		
					8. miesto   5,00 €				
			


						
	Ženy A (18-35 ročné)	Ženy B (36 a staršie)		 
	1. miesto 50,00 €		1. miesto 50,00 €		
	2. miesto 40,00 €		2. miesto 40,00 €		
	3. miesto 30,00 €		3. miesto 30,00 €	


Prémia za prekonanie traťového rekordu:		muži – 100,00 €
							ženy – 100,00 €


Traťový rekord:	Muži	-	0:30:37,16	2006	Dziuba Bohdan 	(SVK)
			Ženy	-	0:35:14,96	2008	Beréšová Katarína	(SVK)	


Štartujú: 		Všetci riadne prihlásení a odprezentovaní pretekári. 
			Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a všetci účastníci pretekov
 			musia mať preukaz poistenca.


Predpis:		Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu.


Protesty:		Možno ich podať ihneď po vyhlásení výsledkov rozhlasom do 5. min. 
			hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,00 €.

			
Časový rozpis:   	13.00 hod. – 15.30 hod. 	- prezentácia
15.55 hod.			- slávnostné otvorenie
			16.00 hod.			- štart všetkých kategórií
			17.15 hod.			- slávnostné vyhodnotenie a občerstvenie
							  pre účastníkov pretekov 

			Po ukončení pretekov dôjde k slávnostnému vyhláseniu výsledkov
			a odovzdania cien víťazom jednotlivých kategórií.


Organizačný výbor: 		
Čestný predseda OV:	PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta
Predseda OV:		 	Mgr. Ján Kuba, zastupujúci prezident MŠK
		Podpredseda OV:		Ján Balog, zástupca primátora		
Riaditeľ pretekov:	 	Stanislav Švarbalík, predseda VV MŠK 
		Technický riaditeľ pretekov:	Ing. Ján Jevín, manažér MŠK		
		Tajomník OV:			Ing. Paulína Ďorďovičová, ekonómka MŠK 
		Hlavný rozhodca:		Ing. Adrián Struňák, rozhodca SAZ
		Technický delegát SAZ:	Deleguje VsAZ Košice
		Štartér:				Mgr. Marián Grescho, rozhodca SAZ 
		Hlásateľ:			Ján Lazúr	
Rozhodcovia SAZ:	Mgr. Karel Němec, Mgr. Eva Lenková, 
Mgr. Viliam Jedinák, PaedDr. Ján Guľvas, 
Ladislav Jalcs 


Víťazi Vranovskej desiatky


2005	- 1. ročník	Matanin Marcel	TJ Obal Servis Košice	SVK	31:17,00
			Zatorska Izabela	JM Demolex Bardejov	SVK	37:18,00

2006	- 2. ročník	Dziuba Bohdan	JM Demolex Bardejov	SVK	30:37,16 TR
			Beréšová Katarína	TJ Obal Servis Košice	SVK	35:31,16 

2007	- 3 ročník	Pastor Imrich		TJ Obal Servis Košice	SVK	31:47,80
			Beréšová Katarína	TJ Obal Servis Košice	SVK	37:12,70

2008 	- 4. ročník	Dziuba Bohdan	JM Demolex Bardejov	SVK	31:19:04	
			Beréšová Katarína	TJ Obal Servis Košice	SVK	35:14:96 TR

2009 	- 5. ročník	???
			???	

















Vranovská desiatka 2009  
-	cestný mestský bežecký okruh

Pretek pod záštitou primátora mesta 
V. ročník - 23. 05. 2009



Z á v ä z n á   p r i h l á š k a


Priezvisko a meno:  ................................................................................................................

Adresa: ............................................................................................. PSČ: ............................

Klub / TJ / ŠK: .......................................................................................................................

Rok narodenia: ..............................

Kategória:		Muži:		A 	B	C	D		
			Ženy:		A	B
			MO:		M


Správne zaškrtnúť!


Dôležité upozornenie !!!

Záväzne potvrdzujem horeuvedené údaje v prihláške.
Potvrdzujem, že pretekov sa zúčastňujem na vlastné riziko a nebezpečie, že nepoužívam zakázané prostriedky a látky  zakázané  Svetovou  antidopingovou  agentúrou  (WADA) a  Antidopingovým výborom  SR. Zároveň potvrdzujem, že v prípade kontroly ADV SR sa dobrovoľne podrobím odobratiu vzoriek a v prípade pozitívneho testu odovzdám späť získane ocenenie organizátorovi podujatia. 


Dátum: 			Pečiatka klubu:			Podpis:     



