Cabaj-Čápor
12.októbra 2013 o 14:00 hod.
Spomienkové bežecké podujatie pri príležitosti 40. výročia
založenia legendárneho krosu Grand Prix Cabaj-Čápor.
SLOVO NA ÚVOD:
Organizátori Vás srdečne pozývajú na spomienkové bežecké podujatie Grand Prix CabajČápor, ktoré sa koná pri príležitosti 40. výročia Veľkej Ceny DO SZM Cabaj-Čápor- bežeckých
pretekov, ktoré dali základ legendárnemu krosu Grand Prix Cabaj-Čápor. Podujatie sa
uskutoční v obci Cabaj-Čápor, neďaleko penziónu Salaš Cabaj, v miestnom háji. Účastníci
budú mať možnosť pretekať na tej istej trati, ako pre rokmi, olympijskí víťazi Waldemar
Cierpinski a Oľga Bondarenková či majstri europy Manfred Kuschmann, Leonid Moseev,
Ľubomír Tesáček a Jelena Romanovová, ale aj mnohí ďalší medailisti majstrovstiev sveta,
európy a iných veľkých bežeckých podujatí, vrátane československej bežeckej elity na
stredné a dlhé trate 70. a 80. rokov minulého storočia.
Posledný raz sa konal pretek Grand Prix Cabaj-Čápor v oku 1990.
GARANT PODUJATIA :

Obec Cabaj-Čápor

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:

Ing. Jozef Ligač , Ing. Jozef Lušňák, PhD., Martin Ďuriš,
doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Ing. Aleš Andel

TERMÍN:

12. októbra 2013 o 13:00 hod.

PREZENTÁCIA:

Penzión Salaš pri vstupe do obce Cabaj-Čápor zo smeru od
Nitry, prezentácia začína o 1100hod. Ukončenie prezentácie
o žiackych kategórií 1230 hod., hlavných kategórií1300hod..

INFORMÁCIE:

Obecný úrad Cabaj-Čápor, 037 7888405, www.cabajcapor.sk

DOPRAVA:

Obec Cabaj-Čápor leží na ceste medzi Nitrou (9km) a Šaľou
(18km). Najvýhodnejšie je autobusové spojenie, keďže obec leží
na hlavnom ťahu, kde je dostatok autobusových spojov.
Parkovanie pre účastníkov ktorí prídu autom je zabezpečené
v mieste registrácie.

TECHNICKÉ USTANOVENIA Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a v súlade s týmito
propozíciami.
DĹŽKA TRATE:

cca 10 km (1m+3v okruhy), 3 km (3m okruhy) ,600m, 1000 m,

POPIS TRATE:

Trať je situovaná v lese, časť trate vedie po poli. V prípade
nepriaznivého počasia alebo pretrvávajúceho nepriaznivého
počasia pred pretekom odporúčame použiť krosovú obuv.

ŠTART:

mladší žiaci a žiačky 600m o 1300hod. a 1310hod.
starší žiaci a žiačky 1000m o 1320hod. a 1340 hod.
ľudový beh
3 km o 1345hod.
hlavná kategória 10 km o 1415 hod

KATEGÓRIE:

Beh na 10 km
A – muži, rok narodenia 1974 až 1995
B - muži , rok narodenia 1973 až 1954
C – muži, rok narodenia 1953 a starší
D - ženy ,rok narodenia 1974 až 1995
E - ženy , rok narodenia 1973 a staršie
Ľudový beh na 3 km
F – ženy ,rok narodenia 1995 a staršie
G – muži, rok narodenia 1995 a starší
H – mládež, dievčatá a chlapci, rok narodenia 1995 až 2000
Beh na 600 m
I – mladší žiaci chlapci a dievčatá ( rok nar. 2007 až 2004)
Beh na 1000m
J - starší žiaci chlapci a dievčatá (rok nar. 2003 až 1999)
(pre žiakov zo základných škôl Cabaj a Čápor je pripravená
bodovacia súťaž, ktorá bude vyhodnotená samostatne)

PODMIENKY ŠTARTU:

Dobrý zdravotný stav.
Štartovné zdarma.

CENY:

Všetci účastníci spomienkového behu Grand Prix dostanú
pamätný diplom. Prví traja v kategóriách A až J dostanú
medaile a diplomy.

OBČERSTVENIE:

Počas pretekov bude na trati stanica s vodou
po preteku bude pretekárom poskytnuté občerstvenie.

PROTESTY:

Je možné podať 10 minút po vyhlásení výsledkov

UKONČENIE:

V areáli penziónu Salaš, v rámci spoločného občerstvenia sa
vykoná aj slávnostné vyhlásenie výsledkov.
Preteky sa konajú v miestom lese pri obci Cabaj-Čápor. Medzi
štartom a registračným miestom je vzdialenosť 1200m, do
priestoru štartu účastníci dostanú pešo, kyvadlová doprava
skráti túto vzdialenosť cca o 800m v úseku štátnej cesty.
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky
a riadiť sa pokynmi usporiadateľov. Všetci účastníci štartujú na
vlastnú zodpovednosť.

UPOZORNENIE:

TRASA BEHU:
Veľký okruh – cca 3 km
Malý okruh – cca 1 km

