HLAVNÍ SPONZORI

TP2 s.r.o.
Stráske

MBO OPARM STRÁSKE
PARK PUB STRÁSKE
MESTO STRÁSKE
OBEC STARÉ

SPONZORI

SLOVENSKO

S L O VA K I A

STAVOTRANS

Michalovce

Mesto STRÁSKE

MEDIÁLNI PARTNERI

Obec STARÉ

Majstrovstvá SR v behu na 15 km,
Slovenská beecká liga,
Regionálna ve¾ká cena vytrvalcov,
Oblastná beecká liga

26. júla 2009
tart o 14:00 hod.

Propozície
Termín a miesto

26.júla 2009 o 14:00 hod.  mestský park v Stráskom

Usporiadate¾

MBO OPARM Stráske  beecký klub, Park Pub Stráske,
mesto Stráske a obec Staré

tart a cie¾

priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Stráskom

Tra

Park Pub Stráske  Krivoany - Staré a spa

Dlka trate

15 km pre vetky kategórie
pretek je zaradený do Slovenskej beeckej ligy /SBL/,
Regionálnej ve¾kej ceny vytrvalcov Koického a Preovského
kraja /RVCV/ a Oblastnej beeckej ligy okresov Michalovce
a Sobrance /OBL/
Majstrovstvá SR v behu na ceste na 15 km

Prezentácia

dòa 26.7.2009 od 12:00 hod do 13:30 hod.
v budove Park Pubu v mestskom parku v Stráskom

tartovné

mui, eny a juniori 4,- Eur, za ktoré obdria veèeru,
darèek /prekvapenie/, tombolový lístok a obèerstvenie

Kategórie

Juniori a juniorky do 18 rokov
Mui - A 18-39 rokov, B 40-49 rokov, C 50-59 rokov,
D 60-69 rokov, E 70 rokov a viac
eny - F 18-34 rokov, G 35-49 rokov, H 50 rokov a viac

Èas. program

12:00 - 13:30 hod. - prezentácia pretekárov
14:00 hod. - tart - juniori, juniorky, mui a eny - 15 km
16:00  vyhlásenie výsledkov, tombola

Informácie

Vladislav Lipovský, Komenského 669, 072 22 Stráske
Tel. 056/647 71 72 , mob. 0905 517 610
e-mail: vlipovsky@stonline.sk, www.mbo.estranky.cz

Vyhlásenie

v priestoroch Park Pubu od 16:00 hod.

Ceny

absolútme poradie - 1. a 8.miesto - finanèné odmeny
kategória B,C,D,E,F,G,H - 1. a 3. miesto - finanèné odmeny
juniori a juniorky  1. a 3. miesto - finanèné odmeny
Majstrovstvá SR v behu na 15 km - diplomy

Sprievodné akcie

tombola, hudobná skupina FIX

Predpis

preteká sa pod¾a platných pravidiel atletiky a týchto
propozícií

Upozornenie

pretekári sú povinní dodriava pravidlá cestnej premávky
a zúèastòujú sa pretekov na vlastné nebezpeèenstvo
a na vlastné náklady. Organizátori nenesú zodpovednos
za prípadné kody, straty osobných vecí pretekárov.

Poznámka

vzh¾adom k tomu, e pretek ja zároveò majstrovstvami SR
v behu na 15 km, tak sa dåka trate v tomto IV. roèníku
výnimoène predluje z 12 km na 15 km, tra je totoná
s predchadzajúcimi roèníkmi, obrátka je vak posunutá
o 1,5 km.

Vladislav LIPOVSKÝ
riadite¾ pretekov

Jozef LIPOVSKÝ
predseda MBO

Radoslav LIPOVSKÝ
tajomník pretekov

