PROPOZÍCIE
„OSA – Beh Salašmi 2015“
Bodovaný pretek OSA CHALLENGE 2015
Organizátori:

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
Miesto konania:

ex - Salaš, Nová Dubnica

Dátum konania:

13. Júna 2015

Mesto Nová Dubnica

Trať:

300m, 600m, 1000m – kros lúkami a pasienkami v okolí salaša...
Pretekári vo svojej kategórii súťažia na okruhu svojej trasy. Zvlášť v každej kategórii chlapci a dievčatá.
(počet pretekárov v v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie
zrušiť)
150m - preteky pre najmenšie deti, ktoré si prídu zasúťažiť a tiež sa popasovať o pekné medaile.
2500m – kros pre dievčatá a ženy od 13 – 99 rokov.
5000m – kros pre chlapcov a chlapov od 13 – 99 rokov.

Začiatok akcie:
Záver akcie:

10:00 hod
15:00 hod (oficiálne) program pokračuje spoločnou opekačkou a posedením

Kategórie:
Kategórie

OSA 1 (CH)
OSA 1 (D)
OSA 2 (CH)
OSA 2 (D)
OSA 3 (CH)
OSA 3 (D)
OSA 4 (CH)
OSA 4 (D)
Štart:

Vzdialenosti
150 m

Kategórie
Ročníky 2009 a mladší

150 m

Ročníky 2009 a mladšie

300 m

Ročníky 2007 – 2008 (chlapci)

300 m

Ročníky 2007 – 2008 (dievčatá)

600 m

Ročníky 2005 – 2006 (chlapci)

600 m

Ročníky 2005 – 2006 (dievčatá)

1000 m

Ročníky 2003 – 2004 (chlapci)

1000 m

Ročníky 2003 – 2004 (dievčatá)

11:00 hod ................................. OSA 1 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
11:30 hod ................................. OSA 2 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
12:00 hod ................................. OSA 3 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
12:30 hod ................................. OSA 4 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
13:00 hod ................................. FINÁLOVÉ BEHY DETÍ
13:30 hod ............................. SALAŠNDKY RÝCHLOŠLAP (preteky pre všetkých nad 12 rokov)
14:00 hod ................................. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV PRETEKU
14:30 hod ................................. OSA - GULÁŠ A SLANINA PÁRTY

Štartovné:

4,- € / dieťa
6,- € / dve deti (súrodenci)
8,-€ / tri deti (súrodenci)

Štartovné sa platí na mieste preteku.
Poistenie:

Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia
Všetci účastníci si zabezpečia individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody
spôsobené na majetku, alebo na zdravý, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou súťažiacich na
podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Meranie:

Meranie zabezpečuje usporiadateľ. Víťazom preteku v každej kategórii sa stane pretekár, ktorý prvý
„pretne“ cieľovú pásku.
Eviduje: Rozhodca organizátora.

Limity a pravidlá:

Čas vyhradený na absolvovanie preteku je limitovaný štartom ďalšej skupiny pretekárov.
V prípade účasti viac, ako 15 štartujúcich v jednej kategórii, bude pretek rozdelený do rozbehov.
Z každého rozbehu potom postupuje prvých 5 pretekárov v poradí každého rozbehu do záverečného
finálového behu. Všetky finálové behy sa budú konať po ukončení rozbehov všetkých kategórií.
SALAŠNÍCKY RÝCHLOŠLAP – preteky pre všetkých, koho beh baví a behá pre radosť. Pre nežné
pokolenie trasa dlhá 2,5 km a pre silnejších trasa dlhá 5km.
UKÁŽME DEŤOM, ŽE ŠPORT JE ZÁBAVNÝ!

Výsledky:

Výsledky budú uverejnené po skončení podujatia na stránke: www.osaacademy.sk ako i priebežne
hodnotené na info tabuli počas preteku. (každú hodinu)

Odmeny:

Víťaz v každej kategórii:
Víťazné medaile pre prvých troch pretekárov – OSA Beh salašmi

Registrácia:

osobne, 13.06.2015 od 09:30h v priestoroch preteku – exSalaš Nová Dubnica v stane organizátora
podujatia. Prihlasovanie končí o 11:30 hod !!!

Zdravotná služba:

Zabezpečená v mieste konania podujatia

Štartovné zahŕňa:

Pamätné štartovné číslo s logom podujatia a menom dieťaťa
Pamätný diplom s menom dieťaťa
Pamätná medaila OSA – Beh salašmi

Upozornenie:

Preteky sa konajú za každého počasia.
Vezmite si so sebou i dobroty na opekanie. Okrem gulášu bude pripravená na záver i vatra
pre milovníkov špekáčikov a slaninky....

Partneri podujatia:

