
Mesto Lučenec                                                                                    Obec Rapovce

Pohybom ku zdraviu

28. júla 2013 o 10,00 hod



Usporiadateľ  : OZ - Novohrad, Obecný úrad Rapovce, Mesto Lučenec,
      Termálne kúpalisko Novolandia Rapovce

Organizačný výbor : Mgr. Pavol Baculík – predseda org. výboru
           Róbert Pócoš – traťový a hlavný rozhodca

Termín : 28. 07. 2013 (nedeľa) o 10,00 hod

Miesto štartu : Divadlo B.S.Timravy – Masarykova ul., Lučenec

Miesto cieľa : Štadión Rapovce

Prezentácia : 28.07.2013 od 7,30 do 9,00 hod v priestoroch štadióna v Rapovciach
     alebo  e-mailom na a.urbancok@gmail.com
     9,30 hod – odvoz pretekárov na miesto štartu do Lc (pred
     Divadlo BST) Masarykova ul. (zabezpečí organizátor
     autobusom)

Disciplína I. – Beh na 8 km – LC – Rapovce (po komunikácii) v sprievode dopravnej
polície  a s policajným zabezpečením križovatiek bez uzavretia
premávky a podporou dobrovoľného hasičského zboru.

Kategória muži  A) do 39 rokov
B) nad 40 rokov

Kategória ženy  C) do 39 rokov
D) nad 40 rokov

Disciplína II. – Inline – korčuliari 8 km – (tá istá trasa ako bežci)

Kategória muži A) bez obmedzenia veku

Kategória ženy B) bez obmedzenia veku

Časový rozpis : 10,00 hod – štart všetkých disciplín
11,30 hod – obed (guľáš)
12,00 hod – vyhlásenie výsledkov
voľný vstup do kúpaliska Novolandia

Šatne : V priestoroch Obecného úradu Rapovce.

 Za stratu nezodpovedá organizátor.

Protesty : 15 min. po vyhlásení výsledkov hlavného rozhodcu

Informácie a prihlášky : Mgr. Pavol Baculík, mob. 0915 213722
                e-mail a.urbancok@gmail.com



Ceny : Disciplína I. kat A – 1. Diplom a vecná cena
2. Diplom a vecná cena
3. Diplom a vecná cena

        kat B – 1. Diplom a vecná cena
2. Diplom a vecná cena
3. Diplom a vecná cena

        Kat C – 1. Diplom a vecná cena
2. Diplom a vecná cena
3. Diplom a vecná cena

        kat D – 1. Diplom a vecná cena
2. Diplom a vecná cena
3. Diplom a vecná cena

Disciplína II. kat A – 1. Diplom a vecná cena
2. Diplom a vecná cena
3. Diplom a vecná cena

        kat B – 1. Diplom a vecná cena
2. Diplom a vecná cena
3. Diplom a vecná cena

Upozornenie

Preteká sa podľa pravidiel  atletiky a týchto propozícií. Preteky sa konajú bez vylúčenia
cestnej premávky s doprovodným dopravným vozidlom a vytvorením organizačno-
riadiacich bodov na križovatkách náležite poučenými osobami. Pretekári vo všetkých
kategóriách štartujú na vlastné nebezpečie a náklady vysielajúcej organizácie.
Organizátor zabezpečí pitný režim  firma Catus Slovakia.

Mgr Pavol Baculík


