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Nedeľa, 29. 09. 2019
Štadión TJ Tatran Cementár Ladce
www.hrdosport.sk/Entries/Create/373 alebo na mieste štartu do 9.45 hod.
Kultúrny dom Ladce, od 8.00 hod.
Štadión TJ Tatran Cementár Ladce a pristavený autobus
10.00 hod, štadión TJ Tatran Cementár Ladce
dĺžka 7 km, prevýšenie 222 m. Povrch asfalt, terén.
Skalné sanktuárium na hore Butkov
muži do 40 rokov, muži do 50 rokov, muži do 60 rokov, muži do 70 rokov
muži nad 70 rokov
ženy do 40 rokov, ženy do 50 rokov, ženy do 60 rokov, ženy nad 60 rokov
juniori, juniorky
Štartovné
: 5,Eur
Občerstvenie
: V priestore cieľa bude podané občerstvenie a nápoje.
Doprava
: Odchod autobusu do Ladiec zo zastávky SPŠ Dubnica nad Váhom o 8.00 hod.
Zo štartu odvezú autobusy pretekárom osobné veci do cieľa.
Z cieľa budú pretekári odvezení autobusmi na miesto štartu
Vyhlásenie výsledkov : V areály skalného sanktuária na hore Butkov 15 min. po dobehnutí posledného pretekára
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Ceny

: Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými cenami.
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Miesto konania
Prezentácia
Štart
Kategórie a dĺžka
trate

: Ladce, areál TJ Tatran Cementár Ladce
: 8.00 – 9.30 hod., Kultúrny dom Ladce
: 9.40 hod.
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Ladčiansky beh pre deti

Občerstvenie
Vyhlásenie
výsledkov
Ceny

: mladší žiaci a žiačky - 1. – 4. ročník ZŠ – bežia 400 m
starší žiaci a žiačky - 5. – 9. ročník ZŠ – bežia 800 m
: V priestore cieľa džús a napolitánka.
: V priestore cieľa po dobehnutí posledného pretekára.
: Prví traja v každej kategórii získajú medaily. Každý pretekár dostane
účastnícku medailu.
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