
PROPOZÍCIE
„OSA – ASFALTHLON 2014“

Bodovaný pretek OSA CHALLENGE 2014

Organizátori:

                                                                              
                                                OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Mesto Nová Dubnica         

Miesto konania: Mierové námestie,  Nová Dubnica

Dátum konania: 25. Októbra 2014
Trať: 300m dlhý, uzavretý okruh na Mierovom námestí                                                  

3 – 5 pretekárov vo svojej kategórii súťaží na okruhu svojej trasy. Zvlášť v každej kategórii chlapci 
a dievčatá. (počet pretekárov v v každej kategórii – minimálne 3, inak sa pretek kategórie ruší)

Pravidlá: Preteká sa podľa všeobecných pravidiel duatlonu, prispôsobeného podmienkam trate v meste 
a vekovým kategóriám detí.

Začiatok akcie: 09:00 hod

Záver akcie: 15:00 hod 

Kategórie:
Kategórie Vzdialenosti Kategórie

OSA 4 (CH a D) 300 m – 450 m – 150 m Ročníky 2003 – 2002 (chlapci)

OSA 3 (CH a D) 200 m – 300 m – 100 m Ročníky 2005 – 2004 (chlapci)

OSA 2 (CH a D) 100 m – 250 m –50 m Ročníky 2007 – 2006 (chlapci)

OSA 1 (CH a D) 50 m – 50 m – 50 m Ročníky 2008   a mladší

Štart: 10:00 hod ................................. OSA 4 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
11:00 hod ................................. OSA 3 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
12:00 hod ................................. SRANDA ASFALTHLON PRE DOSPELÝCH
13:00 hod ................................. OSA 2 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
13:30 hod ................................. OSA 1 – KOLOBEŽKY (spoločne dievčatá aj chlapci)
14:00 hod ................................. OSA 1 – ODRÁŽADLÁ (spoločne dievčatá aj chlapci)
14:30 hod – 15:30 …................. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ

Štartovné: 4,- € / dieťa 
6,- € / dve deti (súrodenci)
8,-€  / tri deti (súrodenci)

                            

Štartovné sa platí na mieste preteku.
Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia

Poistenie: Všetci účastníci si zabezpečia individuálne poistenie. Organizátor nepreberá  zodpovednosť  za škody 
spôsobené na majetku, alebo na zdravý, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou súťažiacich na 
podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.



Meranie: Meranie prebieha formou sčítania výsledkov kvalifikačných pretekov. V každom kvalifikačnom preteku
súťažia min. 3 pretekári, max. 5 pretekári. Víťaz z každého preteku postupuje do ďalšieho kola, až po 
finálovú jazdu, v ktorej preteká maximálne 5 jazdcov o celkového víťaza svojej kategórie.  
Eviduje:  Rozhodca organizátora.

Limity a pravidlá  : Čas vyhradený na absolvovanie preteku je limitovaný štartom ďalšej skupiny pretekárov.

Výsledky: Výsledky budú uverejnené po skončení podujatia na stránke: www.osaacademy.sk ako i priebežne 
hodnotené na info tabuli počas preteku. (každú hodinu)

Odmeny: Prvých 120 registrovaných pretekárov a     prvých 30 pretekárov SRANDA ASFATHLONU:
Pamätné medaile – OSA ASFATHLON

Pretekári na stupňoch víťazov / OSA CHALLENGE 2014:
Balíček darčekových predmetov od partnerov podujatia

Registrácia: osobne, 25.10.2014 od 08:00h v stane organizátora  podujatia. 

Prihlasovanie každú kategóriu končí 30 min. pred štartom danej kategórie.
Celkové prihlasovanie končí o 13:00 hod !!! 

Zdravotná služba: Zabezpečená v mieste konania podujatia

Štartovné zahŕňa: Pamätné štartovné číslo s logom podujatia a menom dieťaťa
Pamätný diplom s menom dieťaťa
Pamätná medaila OSA – ASFALTHLON

Upozornenie:    Preteky sa konajú za každého počasia. 

Partneri podujatia a dodávatelia cien:

                                                             

                                               

http://www.osaacademy.sk/

