Organizátor: Mesto Veľký Šariš, TJ Slavoj Veľký Šariš, Športová a Kultúrna komisia pri

MsZ vo Veľkom Šariši, TOP pivovary, Pivovar Šariš a.s., Veľký Šariš, ZŠ vo Veľkom
Šariši, KIC Veľký Šariš, OZ Stará škola Kanaš, ZUŠ Veľký Šariš
Termín:
Miesto:

25. máj 2014 (nedeľa) začiatok 13.30 hod.

Prihlášky:

písomne: MsÚ Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
051 – 7762300, 7762431, e-mail: primator@velkysaris.sk

Telef. :
Osobne:

Náhrada:

areál TJ Slavoj Veľký Šariš

25. mája 2014 od. 12.00 – 14.45 hod.

Náklady spojené so štartom si hradí každý účastník sám.

Technické ustanovenia.
Časový plán:
12.00 12.45 13.20 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00 15.15. 16.00 -

14.45 – prezentácia pretekárov, kultúrny program
kultúrny program
slávnostné otvorenie, sľub rozhodcov a pretekárov
deti
150 m
bežecké nádeje
150 m
staršie bežecké nádeje
150 m
mladšie žiačky
400 m
mladší žiaci
400 m
staršie žiačky
1 000 m
starší žiaci
1 000 m
dorastenci, dorastenky
3 000 m
štart hlavnej kategórie – ženy / muži
5 000 m / 7 000 m
16.15 slávnostné dekorovanie víťazov

Trať:

Štart a cieľ všetkých kategórii je na futbalovom ihrisku (tráva). Hlavná kategória
muži – asfaltový povrch až na nádvorie Šarišského hradu a späť.
Prevýšenie cca 300 m. Ženské a dorastenecké kategórie – rovnaké podmienky,
kombinácia asfalt, tráva.
Štartujú: Registrovaní aj neregistrovaní pretekári s lekárskou prehliadkou nie staršou ako
jeden rok. Žiaci štartujú na spoločnej súpiske potvrdenej vedením školy
a školským lekárom alebo v doprovode rodiča.
Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť!
Ceny:
detské a žiacke kategórie – prví traja získajú diplomy + vecné ceny.
Dorastenecké kategórie a staršie - prví traja diplomy a peňažné ceny.
Občerstvenie: Usporiadateľ zabezpečí v cieli čaj, malé občerstvenie
Štartovné:
Pretekári pretekajú bez vkladu štartovného.
Protest:
Možnosť podania – vklad 20,- € (nevracia sa)
Zdrav. služba: Zabezpečená prítomným zdravotným pracovníkom.
Ing. Drab Mikuláš
Primátor mesta

organizačný výbor
športová komisia

