Mesto Brezno a Mestský športový klub Brezno
usporiadajú

minimaratón
16. ročník

22. august 2009

Túto akciu finančne podporil BBSK

Všeobecné ustanovenia
UsporiadateĽ
Mesto Brezno a Mestský športový klub Brezno v spolupráci s AK Mostáreň MŠK Brezno
Termín
Sobota 22. augusta 2009 o 15.30 hod
Dlžka trate POLMARATÓNU
21,0975 km (dĺžka trate minimaratónu - 3890 m)
Kancelária pretekov
Spoločenská miestnosť na Mestskom športovom štadióne v Brezne v deň pretekov od 10.00
hod. do ukončenia pretekov.
Prihlášky
Mestský športový klub, ŠLN 34, Ľuptáková Zuzana, 977 01 Brezno, tel./fax: 048/6111556 od 10.00
do 14.00 hod., resp. kancelária pretekov do 14.30 hod. kedy je ukončenie prezentácie. Prihlášky
môžete zasielať aj na e-mailovú adresu: mskluptakova@centrum.sk.

Technické ustanovenia
Podmienka úČasti
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, resp. na zodpovednosť vysielajúcej organizácie.
Predpis
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a ustanovení tohto rozpisu. Časový limit pre uzáver štartovného poľa je 55 minút na 10-tom kilometri. Pretekári, ktorí nesplnia tento limit, nebudú klasifikovaní.
Kategórie ku dŇu 22. 8. 2009
Muži
A 18 – 39 rokov (1970 – 1991)
B 40 – 49 rokov (1960 – 1969)
C 50 – 59 rokov (1950 – 1959)
D 60 rokov a st. (1949 a starší)
Ženy
E 18 – 34 rokov (1975 – 1991)
F 35 rokov a st. (1974 a staršie)
Šatne
Na Mestskom štadióne v Brezne.
Úhrada
Pretekári a pretekárky štartujú na vlastné náklady, resp. náklady klubov.
Štartovné
Pri prezentácii pretekár zaplatí 5,- €, v čom je zahrnuté občerstvenie v cieli, účastnícke tričko, štartovné číslo, náklady spojené s usporiadaním pretekov.

Trasa pretekov
Štart pretekov je na Námestí M.R.Štefánika v Brezne. Trať pretekov vedie komunikáciami mesta
s cieľom na Mestskom štadióne. Náčrtok trate je prílohou týchto propozícii. Od štartu 5 kôl a v 6
kole dobeh do cieľa na Mestskom štadióne v Brezne. Minimaratón je súčasť trate polmaratónu
(neúplné jedno kolo, štart spoločný).
Ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie usporiadateľ zabezpečí pre pretekárov, ktorí o to záväzne požiadajú do 10. augusta 2009 (tel.: 048/6113638, e-mail: mskubytovna@centrum.sk). Stravovanie usporiadateľ nezabezpečuje.
Protesty
Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas pretekov sa musia podať písomne do
30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov s vkladom 4,- €.
Ceny
Víťaz získa vecnú cenu od primátora mesta Brezno.
Muži:
Absolútne poradie 330,- €; 260,- €; 200,- €; 130,- €; 60,- €
A
35,- €
30,- €
20,- €
B
35,- €
30,- €
20,- €
C
35,- €
30,- €
20,- €
D
35,- €
30,- €
20,- €
Pretekár má nárok na jednu spravidla vyššiu odmenu.
Ženy:
Absolútne poradie: 130,- €; 100,- €; 60,- €
E
35,- €
30,- €
20,- €
F
35,- €
30,- €
20,- €
Pretekár má nárok na jednu spravidla vyššiu odmenu.
Za prekonanie traťového rekordu:
Muži (1:03,51) 260,- €; Ženy (1:16,10) 160,- €
Vecné ceny získajú prví traja pretekári, pretekárky v súťaži Majstrovstiev okresu Brezno.
Ceny, odmeny je možné získať len pri oficiálnom vyhlasovaní výsledkov, ktoré sa budú konať podľa stanoveného časového rozpisu uvedeného v pokynoch pre pretekárov.
Záštita:
Primátor mesta Brezno Ing. Jaroslav Demian
Prednosta obvodného úradu Brezno Ing. Pavol Harňák
OrganizaČný výbor:
Predseda: Peter Lupták, Podpredseda: Bc. Milan Hašan, Riaditeľ: Ing. Milan Kováčik
Tajomníčka: Zuzana Ľuptáková, Hospodárka: Janka Štulajterová

