BEH DO VRCHU "KOŠÚTKA 2013"
Preteky - propozície
Termín:

nedeľa, 23. júna 2013.

Druh pretekov:

Beh do vrchu (1000 m x 2, 1000 m x 1)

Usporiadateľ pretekov:

Skicentrum Košútka s.r.o

Miesto pretekov:

PARK KOŠÚTKA

Organizačný výbor

Ján Cerovský, info@kosutka.sk, Tel: 0915740248
Peter Suja ml.
Pásztó Tamás, penzion@kosutka.sk, Tel: 0905773344
Trebuľa Jaroslav

Trať pretekov:

Hlavná zjazdovka KOŠÚTKA 1000 m, 2000 m
(štart: 503 m n.m., cieľ: 720 m n.m.)

Súťažné kategórie:

Kategória "A" muži (bez rozdielu veku) 2000 m (2 x 1000 m)
(zrátajú sa časy z oboch kôl)

Kategória "A" ženy (bez rozdielu veku) 2000 m (2 x 1000 m)
(zrátajú sa časy z oboch kôl)
otvorené kategórie : deti , dospelí, seniori (1 x 1000 m)
(beh, chôdza, prechádzka, nerozhoduje dosiahnutý čas)
Časový harmonogram:

Uzávierka prihlášok:

9:00-10:30

prezentácia

11:00

spoločný štart pre všetky kategórie

13:00

vyhlásenie výsledkov

od 12:00

Grilmajster , súťaž v grilovaní

Beh do vrchu aj Grilmajster do 23.6.2013
mailom na penzion@kosutka.sk, alebo osobne v Penzióne Košútka

Štartovné:

Kategória "A" muži, ženy:

do 22.6.2013 5 € (prevodom na účet).
7 € v hotovosti na mieste.

Vyhlásenie výsledkov, ceny:

Otvorené kategórie:

1 € za osobu

Deti v predškolskom veku:

0€

Rodina:

3 € za rodinu

Grilmajster:

3 € za mužstvo

Medzi prvé tri ženy a prvých troch mužov vo výsledkovej listine
v kategórii "A" bude rozdelené 300 €.

Zo všetkých účastníkov v otvorenej kategórie bude vylosovaný výherca hlavnej ceny.
Zo zúčastnených rodín (min. 2 rodičia a jedno dieťa do 15 rokov, alebo jeden rodič
a dve deti do 15 rokov bude vylosovaný výherca ceny -pobyt v Budapešti
v hodnote 250 €. Podmienkou zaradenia do losovania je dokončenie
min. jedného kola celou rodinou a zaplatené štartovné vo výške 3 € za rodinu.
Ocenený bude najstarší a najmladší účastník.
Škola, ktorej žiaci sa zúčastnia akcie v najväčšom počte,
získava 30 jednodňových skipasov od Skicentera Košútka.
Pre víťaza Grilmajstra je pripravená "vecná cena" - sud piva.
Prihlášky na preteky:

info@kosutka.sk, penzion@kosutka.sk

UPOZORNENIE !!!

Kategória "A"muži a "A"ženy bude vyhodnotená len pri účasti minimálne
troch sútažiacich.

Zoznam prihlásených a info:

www.kosutka.sk

