IV.ročník

Beh pod Vyšnou Myšľou


Termín: 		24.mája.2009 (nedeľa)
Usporiadateľ : 		Bežecký klub obce (BKO) Vyšná Myšľa 
Miesto: 			Futbalové ihrisko Vyšná Myšľa
Prezentácia: 		V deň pretekov od 12:30 do 14:45 hod.
Prihlášky, informácie:	Emil Repák tel. 0905 827 938 
                 email:	Repák@extel.sk
Erik Repák tel. 0911 214 189
Štartovné : 		2 euro  kategórie dospelých 
1 euro dospelý člen štafety
0 euro učastníci do 18 rokov
Občerstvenie v cieli: 	Guláš,pivo (malinovka)
Učastníci do 18 rokov džus a keks.
Predpis :		Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
Pretekári su povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a 
zúčastňujú sa pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Za zdravotný stav 
pretekárov zodpovedá vysielajúca organizácia, u deti zákonný zástupca.
Ceny : 			Účastníci do 18 rokov - vecné ceny pre prvých troch.
Štafety - vecné ceny pre prvé tri. 
Kategórie dospelých  finančné odmeny pre prvých 
troch. Za prekonanie rekordu +10 euro. 
Rekord :                         Peter Kohút   čas : 35:18 min.

Časový rozpis a dlžka tratí:


Čas štartu	Kategória						Dlžka trate
13:30 		Dievčatá rok. nar. 2003 a mladšie 			     60m
13:35 		Chlapci rok. nar. 2003 a mladší 				     60m
13:40 		Dievčatá (2000 - 2002) 					    200m
13:45 		Chlapci (2000 - 2002) 					    200m
13:50 		Dievčatá (1997 - 1999) 					    400m
13:55 		Chlapci (1997 - 1999) 					    400m
14:00 		Dievčatá (1994 - 1996) 					    600m
14:10 		Chlapci (1994 - 1996) 					    800m
14:20 		Dievčatá (1991 - 1993) 					     800m
14:30 		Chlapci (1991 - 1993) 					  1 000m
15:00 		Muži A (do 39 rokov + rok. nar. 1970 a mladší) 		10 000m 
15:00 		Muži B (40 - 49) 					10 000m
15:00 		Muži C (50 - 59) 					10 000m
15:00 		Muži D (60 - 69) 					10 000m
15:00 		Muži E (od 70 rokov) 					10 000m
15:00 		Ženy Z1 (do 39 rokov-1970 a mladsie) 			10 000m
15:00 		Ženy Z2 (od 40 rokov) 					10 000m
15:00 		Domáci a rekreační bežci(bez rozdielu veku a pohlavia) 
štafeta 5x2000m 							10 000m

Výsledky: www.beh.szm.sk
Vyhlásenie výsledkov: Učastníci do 18 rokov priebežne.
Dospelí a štafety 16:15 hod.


