GOLF & RUN & FUN
v prekrásnej zimnej scenérii Vysokých Tatier na golfovom ihrisku

Organizátor: SC 1896 Štrbské Pleso, Golfový rezort Black Stork a Hotel International**** Veľká Lomnica
Dátum,miesto a štart: 18. januára 2014 v golfovom areáli Black Stork vo Veľkej Lomnici
Program:

14:30 – 15:30 registrácia
14:30 – 15:30 tréning odpalov pod vedením golfových inštruktorov
15:30 – 16:00 súťažné odpaly na cieľ /každý 5x na vzdialenosť cca 15m/
16:00 štart behu
16:30 – vyhodnotenie výsledkov a dekorovanie víťazov

Popis pretekov: Súťaž pozostáva z dvoch častí - golfového odpalu na presnosť a behu na cca. 3000m. Každý
účastník bude odpalovať 5 golfových loptičiek na cieľ vo vzdialenosti cca. 15m. Podľa počtu nepresných zásahov
cieľovej plochy budú pretekári bežať okrem základnej trasy aj trestné okruhy.
Spôsob prideľovania trestného okruhu:
4-5 presných zásahov do cieľovej plochy - žiadny trestný okruh
2-3 presné zásahy do cieľovej plochy - 150m trestný okruh
0-1 presných zásahov do cieľovej plochy - 300m trestný okruh
Podmienky účasti:dobrý zdravotný stav, dobrá fyzická pripravenosť a minimálny vek 16 rokov, mladších
účastníkov musia sprevádzať rodičia alebo zástupcovia športových klubov, ktorí ich prihlásia
Golfové palice zapožičajú organizátori pretekov
!!! Beh sa uskutoční pri zníženej viditeľnosti, odporúčame čelovku alebo baterku !!!
Trať: členitý trávnatý /zasnežený/ terén na golfovom ihrisku, dĺžka trate 3km /2 okruhy/
Štartovné: 0€, nutnosť prihlásenia sa do 17.1.2014 na www.inviton.sk
Prezentácia, registrácia a šatne: Hotel International, Veľká Lomnica od 14.30 hod.
Občerstvenie: po dobehnutí v hoteli International
Kategórie a ceny: ženy, muži, vyhodnocujú sa prví traja, ktorí obdržia medaily
Bežci, ktorí sa zúčastňujú ZBS 2014 získajú do hodnotenia ZBS 5 bonusových bodov. V prípade celkového
umiestnenia od 1.do 5.miesta – plus 5 bodov a od 6.do 10.miesta - plus 2 body
Informácie:

www.sportTATRY.sk a www.golfTATRY.sk

Upozornenie:bežci štartujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezodpovedá za škody
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