
Račiansky kros – Behy pre Radosť 

Lesný beh pre radosť pohorím Malých Karpát.

Organizátor: ŠK pre Radosť v spolupráci s MČ Bratislava-Rača

Miesto: Knižková dolina, Bratislava – Rača (nad amfiteátrom)  
Klik na  mapu   štartu  .

Dátum: nedeľa 28.10.2012

Čas: štart o 10:00 hod., prezentácia od 9:00 hod. do 9:45 hod. 

Vzdialenosť: 15km, mapka trasy
                    ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Zbojníčka(410), 
Bystrické (415), smer Pánova lúka, Malinský vrch(420), 
Pánova lúka (390), Vypálenisko - (380), Knižková dolina(205) - CIEĽ

Kategórie: muži M39 (do 39r.), M49 (40.r - 49r.) a M50 (nad 50r.)
                  ženy Z (do 39r.) a Z40 (nad 40r.)
Rozhodujúci je rok narodenia.

Ceny: prví traja v kategóriách dostanú vecné ceny (podmienkou odmeňovania je účasť minimálne 3 
súťažiacich v kategórii)

Občerstvenie (štart/cieľ): voda, teplý/studený "jonťák" (podľa počasia), niečo sladké pod zub

Štartovné: Prihlásení (aj uhradené) do 22.10.2012 sumu 7€.
                  Uhraďte na č.ú. 12118882/5200, VS: dátum narodenia v tvare RRRRMMDD
                  Prihlásení 23.10.2012 a neskôr sumu 10€.
                  Členovia ŠK pre Radosť zadarmo.

Registrácia: cez webstránku http://www.sk-pre-radost.sk do 27.10.2012
                    Po tomto termíne na mieste štartu od 9:00 hod. do 9:45 hod. 

V štartovnom: Tričko s potlačou – garntované len prihlaseným (aj uhradené) do 22.10.2012
                        Po dobehu pre každého (ne)tradičný guláš s chlebom.
                        Nápoj 0,5l
                        Tombola
                        Parkovanie priamo pri štarte pred amfiteátrom.

Kontakt: Rasťo Uličný 0907 397 379, rasto@treeco.sk
               Dušan Harangozó 0905 253 923, behy.pre.radost@gmail.com

Ako sa tam dostať: Klik na mapu alebo autom zo smeru z centra Bartislavy zo Žitnej odbočíte 
vľavo (zo smeru Pezinok z Púchovskej odbočíte vpravo) na Detviansku a po 550m na kruhovom 
objazde odbočte na 2. odbočke na Alstrovú a po 280m odbočte vpravo do Knižkovej doliny a potom 
už len 300m rovno.
Alebo Autobusom č. 56 na zastávku Barónka.

Sponzori: www.treeco.sk, www.zelenykamut.sk, www.fengshui-obchod.sk
                
Upozornenie: Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci 
účastníkov. Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť.
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