X X V I . ročn í k cestn é h o b e h u
24. august 2014, Východná

p ROPOZ ÍCI E

Vekové kategórie a dĺžka tratí

| Kategória
Deti

Ročník
2007 a ml.

Dĺžka trate
0,3 km

Predkategória

2005/2006

0,5 km

Najmladší žiaci

2003/2004

1 km

Usporiadateľ
| Obecný úrad Východná, Miestne kultúrne stredisko Východná
		 a Telovýchovná jednota Družstevník Východná

Najmladšie žiačky

2003/2004

1 km

Mladší žiaci

2001/2002

2 km

Termín a miesto

Mladšie žiačky

2001/2002

2 km

Starší žiaci

1999/2000

3 km

Staršie žiačky

1999/2000

3 km

Dorastenci

1997/1998

5 km

Dorastenky

1997/1998

5 km

Juniori

1995/1996

10 km

Juniorky

1995/1996

5 km

Muži do 39 rokov

1994/1975

15 km

Muži od 40 do 49 rokov

1974/1965

15 km

Muži od 50 do 59 rokov

1964/1955

15 km

Muži nad 60 rokov

1954 a st.

15 km

Ženy do 34 rokov

1994/1980

10 km

Ženy nad 35 rokov

1979 a st.

10 km

XXVI. ročníka cestného behu PODTATRANSKÁ PÄTNÁSTKA

| 24. augusta 2014 (nedeľa), Areál amfiteátra folklórneho festivalu

Organizačný výbor | Riaditeľ pretekov
		
Tajomník pretekov
		
Hlavný rozhodca
		
Rozhodca
Autor trate
		
Zdravotná služba
Členovia výboru
			
			
			
Partneri

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Ján Žiak
Ing. Martin Lehotský			
Mgr. František Pitoňák
Dušan Mikuš
Jaroslav Kohút
Jana Ratkošová
Mgr. Pavel Krupa
| Mgr. Anna Tarageľová
Ing. Martin Nahálka | Michal Hoško
Vladimír Michalko
| Martin Ratkoš
Miroslav Sakač

Tatra Forest Slovakia s.r.o.
Autodoprava — Hoško a.s.,
Pozemkové spoločenstvo — bývalí urbarialisti obce Východná
UNIMIX stavebniny
Krupa Kajo, s. r. o., Juraj Druska - LD CENTRUM			

Prihlášky
| zasielajte do 21. augusta 2014
		
na adresu:
		 Obecný úrad Východná
		 032 32 Východná 616

Hodnotenie
|
		
		
		

		
tel.
| 044/529 52 50
fax | 044/529 52 90,
		
e-mail | mksvychodna@gmail.com | ocu.vychodna@stonline.sk

Vyhlásenie výsledkov | V areáli FFV cca 1 hod. po ukončení behu všetkých kategórií .

Informácie		 tel.
Prezentácia

| 044/529 52 50		

| 044/529 52 51

| Humno na Amfiteátri 2 hodiny pred štartom.

Štartovné
| Pretekári na tratiach od 4000 m zaplatia pri prezentácii štartovné vo výške 2,- €. 		
		 Pretekári na tratiach do 4000 m zaplatia pri prezentácii štartovné vo výške 1,- €.

Prví traja z každej kategórie obdržia vecné ceny a diplomy.
Víťaz hlavnej kategórie muži do 39 rokov získava putovný pohár a odmenu 35,- €
Pretekári obdržia vlajku pretekov.
Za prekonanie traťového rekordu vypisuje usporiadateľ odmenu 50,- €.

Časový rozpis
|		
8.00 – 9.15 | prezentácia, výdaj štartových čísel
			
9.45 | nástup pretekárov, slávnostné otvorenie
			 10.00 | štart pretekárov podľa usmernenia hlavného rozhodcu
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu
a štartu kategórií resp. zmenu týchto propozícií podľa
počtu prihlásených pretekárov.

Úhrada
| Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej organizácie.
		 Organizátor zabezpečuje občerstvenie — guláš a kofolu
Traťový rekord

| 49 minút a 35 sekúnd — rok 1999, Andrej Danilov — Brno

Pravidlá
| Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a tohto predpisu propozícií.
		 Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie, pretekári starší ako 60 rokov sa musia
		 povinne pri prezentácií preukázať platnou lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok.

Žiadame dodržať časový rozpis
prezentácie podľa propozícií.

