Obec Suchá nad Parnou a TJ Vinohradník Suchá nad Parnou,
pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Jozefa Viskupiča,

organizuje 41. ročník cestného behu

SUCHOVSKÁ
PÄTNÁSTKA
(súčasť oboch trnavských bežeckých líg, župnej aj regionálnej)
Dátum, štart :

24. februára 2018 (sobota), 14.00 h

Prezentácia a šatne: Kultúrny dom v Suchej nad Parnou (okres Trnava),
registrácia štartujúcich od 12.00 do 13.30 h

Trať:

členitý asfaltový okruh v obci (2 550 m);
muži do 69 rokov 6 okruhov (15 300 m), muži od 70 r. (o body do
oboch bežeckých líg) a ženy 3 okruhy (7 650 m)

Štartujú:

všetci pretekári s vyhovujúcim zdravotným stavom. Štartový vklad 1 €.

Prihlášky:

vopred sa nevyžadujú.

Kategórie:

muži: hlavná – absolútne poradie (označenie M)
40 – 49 rokov (označenie M40)
50 – 59 rokov (označenie M50)
60 – 69 rokov (označenie M60)
od 70 rokov (označenie M70) - vecné ceny

ženy: hlavná – absolútne poradie (označenie Ž)
nad 40 rokov (označenie Ž40)
od 70 rokov (označenie Ž70) - vecné ceny
Finančné odmeny:

prví traja pretekári v každej kategórii, okrem M70 a Ž70
(cenu možno získať iba raz)

Vecné ceny:

budú rozdelené medzi pretekárov tombolovým spôsobom

Informácie:

Obecný úrad v Suchej nad Parnou, tel.: 033/558 01 21

Organizačný výbor: Ing. Daniela Balážová, PhD., starostka obce, riaditeľka pretekov
Helena Tajcnárová, tajomníčka pretekov
Ing. Miroslav Oboril, člen organizačného výboru
Ing. Peter Spusta, člen organizačného výboru
Karol Duffek, hlavný rozhodca
MUDr. Beáta Janíková, lekárka pretekov

Poznámka: Súčasťou dekorovania víťazov Suchovskej pätnástky 2018 v kultúrnom
dome bude slávnostné vyhlásenie výsledkov Trnavskej župnej bežeckej ligy 2017.

Na účasť všetkých atlétov aj kondičných bežcov zdravia sa tešia
usporiadatelia, sponzori a diváci v Suchej nad Parnou

Obec Suchá nad Parnou, ZŠ s MŠ, TJ Vinohradník Suchá nad Parnou,
spoločenské organizácie obce
pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. Jozefa Viskupiča,
organizujú 41. ročník cestného behu

SUCHOVSKÁ
PÄTNÁSTKA
žiaci ZŠ s MŠ
Dátum, štart :

24. februára 2018 (sobota), žiaci o 12,00 hod.

Prezentácia a šatne:

Kultúrny dom v Suchej nad Parnou (okres Trnava),
registrácia štartujúcich žiakov od 11,00 h. do 12,00 h.

Trať:

jeden asfaltový okruh v obci 270 m pre žiakov
členitý asfaltový okruh v obci 2 550 m pre juniorov

Štartujú:

všetci pretekári s vyhovujúcim zdravotným stavom.

Kategórie:

1., 2., 3. ročník dievčatá, chlapci
4., 5., 6. ročník dievčatá
4., 5., 6. ročník chlapci
7., 8., 9. ročník dievčatá
7., 8., 9. ročník chlapci

270m 1 okruh
540 m 2 okruhy
810 m 3 okruhy
810 m 3 okruhy
1 080 m 4 okruhy

Vecné ceny:

prví traja pretekári v každej kategórii
a ceny budú rozdelené aj medzi pretekárov tombolovým spôsobom

Informácie:

Obecný úrad v Suchej nad Parnou, tel.: 033/558 01 21

Organizačný výbor: Ing. Daniela Balážová, PhD., starostka obce, riaditeľka pretekov
Helena Tajcnárová, tajomníčka pretekov
Ing. Miroslav Oboril, člen organizačného výboru
Ing. Peter Spusta, člen organizačného výboru
Mgr. Marián Mihok, hlavný rozhodca
MUDr. Beáta Janíková, lekárka pretekov

Na účasť všetkých pretekárov sa tešia usporiadatelia, sponzori a diváci.

