   M E S T O   I L A V A


pozýva na

XVI. ročník
I L A V S K É H O  B E H U.
konaného pod hlavičkou
„VEĽKEJ CENY AGROMIXU“
s premiérovou účasťou in-line korčuliarov v súťažnom programe podujatia

P R O P O Z Í C I E :


Dátum:              	Nedeľa, 20. mája 2012
Miesto:	Ilava, starý pivovar 
Usporiadatelia:	Mesto Ilava (bežecké súťaže), KŠN Košecké Podhradie (korčuliarske súťaže)
Čas štartu: 	0945 hod. 	korčuliari 	- spoločný štart		- juniorské a seniorské kategórie 
					  (podľa in-line propozícii) 
	10 00 hod.	beh deti	- ročníky 1.-5. ZŠ	- dievčatá G 
                                                           		- chlapci H
                           	- ročníky 6.-9. ZŠ	- dievčatá I
                                                      	  	- chlapci J
                     	11 00 hod.	beh dospelí	- spoločný štart		- muži A (do 40 rokov)
                                                     			- muži B (do 50 rokov)
                                         			- muži C (do 60 rokov)
				- muži D (nad 60 rokov)
				- ženy E (do 35 rokov)
				- ženy F (nad 35 rokov)
Spôsob štartu: 	Hromadný	- pre korčuliarov v spoločnom štartovnom poli
		- pre deti po kategóriách (1x kategórie G+H, 1x kategórie I+J) 
		- pre dospelých v spoločnom štartovnom poli
Prezentácia:         	Od 8 30 do 10 30 hod. v mieste štartu pri starom pivovare
Dĺžka tratí / podklad:	Korčuliari cca 6 500 m (asfalt – presná dĺžka tratí podľa in-line propozícii) 
	Bežci - deti 800 m mladšie (asfalt),  resp. 1 200 m staršie (asfalt)
	Bežci - seniori 13 000 m (asfalt + terén s mäkkým podkladom)
Popis tratí – in-line:	Predbežne úsek štátnej cestnej komunikácie II. triedy so štartom v Ilave a cieľom v Hornej Porube, podrobnejší popis bude zverejnený v in-line propozíciách korčuliarskych súťaží. 
Popis tratí – bežci:	Ihneď po štarte a vybehnutí z ilavskej mestskej zóny pokračuje trať asfaltovým kobercom cesty II. triedy v tiahlom stúpaní do Porubskej doliny (dopravný ťah Ilava – Prievidza), až na métu približne 5,5 km, do obytnej lokality Štyri Lipy patriacej katastrálne obci Horná Poruba a tam v pravotočivom oblúku zbieha do terénu, na poľnú cestu smerujúcu k najvyššiemu bodu trate – vrchu Kopánka – nachádzajúcemu sa na méte približne 6,5 km. Tu je situovaná z pretekárskeho pohľadu aj veľmi zaujímavá a atraktívna vrchárska prémia. Po prebehnutí zastavaným územím Iliavky, jednej z mestských častí Ilavy a dosiahnutí méty 7,5 kilometra sa trať opätovne vracia na asfaltový povrch cestnej komunikácie susednej Iliavskej doliny a pokračuje pozvoľným klesaním až  do Ilavy, do priestoru samotného štartu a cieľa. Jedná sa o veľmi krásnu, stredne náročnú trať s celkovým prevýšením 176 metrov, vhodnú aj pre stredne zdatných rekreačných bežcov. Podrobné charakteristiky trate si môžete pozrieť na grafickom zobrazení jej výškového profilu "Výškový profil Ilavského behu".
Kategórie:           	Viď. časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií
Výsledky:	Hodinu po dobehnutí posledného pretekára v priestoroch hotela MORAVEC-CAFÉ
Rekordy:            	Korčuliari 	- bude ustanovený po premiérovom ročníku korčuliarov
	Bežci 	- Miroslav VANKO 	- TJ Obal Servis Košice - SVK - 41:29 - 2007 
		- Mária STÁROVSKÁ	- ŽU Žilina 	- SVK - 50:39 - 2000
Štartovné:            	2,- € (60,252 Skk) pre všetky súťaže a kategórie s výnimkou detských
Ceny:                 Finančné odmeny (korčuliari a bežci - seniori), vecné ceny (bežci - žiacke kategórie)
	Tradičné zlosovanie sponzorských darov (aj pre širokú športovú verejnosť)
Občerstvenie:       	Ihneď po pretekoch v priestoroch hotela MORAVEC-CAFÉ (hradia usporiadatelia)
Informácie: 	Bežecké súťaže - Ľubomír KLOBUČNÍK, Kapitána Nálepku 251, 019 01 ILAVA
Telefón:	00421 903 236 896; 
E-mail: 	lubomir.klobucnik@ilava.sk; 
	jozef.tichy@ilava.sk; 
Korčuliarske súťaže – Peter RESEK, Trenčianska 222/31, Klobušice, 019 01 ILAVA
Telefón:	00421 908 713 212; 
E-mail:	peter.resek@gmail.com
	ksn19@centrum.sk
Web podujatia: 	http://www.ilava.sk/aktuality/pripravte-si-maratonky; 
	http://www.futbalilava.sk/Podujatia.html;
	http://beh.zoznam.sk/
	http://www.behej.com/
	http://www.inline.sk/
Poznámka:	Podrobné in-line propozície korčuliarskych súťaží budú zverejnené na vyššie uvedených webových stránkach v priebehu mesiaca marec 2012.. 	
Upozornenie: 	Súťaží sa za plnej cestnej premávky a všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ  za  prípadné zranenia zúčastnených pretekárov neberie zodpovednosť.

