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              PROPOZÍCIE

4. ročník
BEHU ZDRAVIA PRE VŠETKÝCH
+
1. ročník
Nordic walking
+
2. ročník 
Majstrovstiev okresu žiakov, žiačok, 
dorastencov a dorasteniek


Usporiadateľ
o.z. Naše Bánovce 

Termín 

24. 9. 2011 (sobota) o 9. 30h -10. 40h (deti a mládež),
 11. 30h (muži, ženy)

Miesto
Vodná nádrž Prusy (Bánovce nad Bebravou - parkovisko pod Rybárskou baštou)
Dĺžka trate
 8km – /2 okruhy/ pre kategórie - muži a ženy   
Prezentácia
V deň pretekov od 8.00h na Rybárskej bašte (minimálne 30 minút pred štartom príslušnej kategórie)
Štartovné
0 € 
Šatne
V areáli Rybárskej bašty
Vyhlásenie výsledkov
Rybárska bašta o 14.00h
0bčerstvenie
Voda a ïalšie vhodné obèerstvenie bude k dispozícii na štarte  
a v cieli pretekov Rybárska bašta. Ïalšia  obèerstvovacia  stanica bude zabezpeèená 2 km od štartu – na lúke pri vodnej nádrži Prusy
Poznámky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 
Technické údaje
Trať vedie okolo priehrady. Je spevnená so štrkovým podkladom 1800m, lesný chodník cca 2000m a s betónovym podkladom na hrádzi cca 200m.
Informácie
Ing. Stanislav Vavro, Hrežďovská 65, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  mobil 0905 961  074
E-mail:
nasebanovce@gmail.com  



C E N Y :
Predškolský vek:
"sladká" odmena pre každého pretekára
Hodnotenie
Prví traja v detských a mládežníckych kategóriách získajú medaily, prví traja vo všetkých  kategóriách ženy a muži získajú medaily, absolútny víťazi v kategóriách dospelých muži a ženy v behu získajú medaily, poháre a vecné ceny.   
Občerstvenie
Po ukončení každej detskej a mládežníckej kategórie, od kategórie dorastencov a vyššie po vyhlásení výsledkov na Rybárskej bašte


KATEGÓRIE, DĹŽKY TRATÍ A ČASOVÝ ROZPIS:
Nordic walking: M,Ž, M70, Ž70
  4 000m
  9.15 hod.
Predškolský vek – dievčatá 2006 a mladšie
Predškolský vek – chlapci – 2006 a mladší
    100 m
    100 m
  9.30 hod.
  9.40 hod.
Dievčatá   2002 – 2005  
Chlapci     2002 – 2005  
    200 m
    200 m
  9.50 hod.
10.00 hod.
Najmladšie žiačky a žiaci   2000 - 2001 
    400 m
10.10 hod.
Mladšie žiačky a žiaci   1998 - 99
    600 m
10.20 hod.
Staršie žiačky a žiaci   1996 - 97
    800 m
10.30 hod.
Dorastenky a dorci   1994 - 95
 1 500 m
10.40 hod.
Muži: M/M40/M50/M60
Ženy: Ž/Ž40/Ž50/Ž60



8000 m


11.30 hod.



www.facebook.com/nasebanovce



