
PROPOZÍCIE
                       JARNÝ BEH OBCE B O J N I Č K Y                            

XXX..ročník
22. apríl 2017

Usporiadateľ : AK Bojničky, Obec Bojničky 

Dátum pretekov: 22. apríla 2017, v sobotu o 9:45 hod.

Prezentácia: Kultúrny dom  – od 8:30 hod. Končí 20 minút pred začiatkom každého behu.

Opis trate:                 Asfaltový povrch

Štartujú:                    Včas prihlásení pretekári s platnou lekárskou prehliadkou.

Štartovné: 3 € prihlásenie do 21.4.2017 on-line (http://www.kril.sk/registracia/jarny-beh-bojnicky)
4 € prihlásenie v deň pretekov (platí sa pri prezentácii). Deti a dorast  - zdarma.
V štartovnom je zahrnuté čipová časomiera, občerstvenie, tombola a upomienkový predmet.

Výsledky: Behy budú merané čipovou časomierou, čo umožní nielen rýchle vyhlásenie víťazov jednotlivých 
kategórií, ale aj možnosť vidieť výsledok každého bežca niekoľko minút po dobehnutí.

Upozornenie:             Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ nezodpovedá  za škody počas pretekov.
Program:                   
  9:45 hod. Slávnostné otvorenie jubilejného behu obce Bojničky
  9:50 hod. Vystúpenie  mažoretiek 
10:00 hod. Beh občanov obce Bojničky – 1113 metrov / prvá písomná zmienka o obci Bojničky z roku 1113/.

Chlapci :                                                                          Dievčatá :
  10:20 Predškolský vek       100 m              10:25  Predškolský vek                                         100 m
  10:30  Najmladší žiaci      2008 a ml.        300 m              10:40  Najmladšie žiačky      2008 a ml.       300 m
  10:50  Prípravka chlapci   2006 - 2007 400 m              10:55  Prípravka dievčatá    2006 - 2007 400 m
  11:00  Mladší žiaci           2004 - 2005 600 m              11:05   Mladšie žiačky         2004 - 2005 600 m
  11:10  Starší žiaci             2002 - 2003 800 m              11:15   Staršie žiačky            2002 - 2003 800 m 

11:30 Vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií a vystúpenie mažoretiek 
 12:00  Dorastenci              2000 -  2001   1 500 m             12:00   Dorastenky                   2000  - 2001     1 500 m 
 12:30  Muži  40 -  49 r.    1968  - 1977   5 000 m             12:30   Ženy do 34 r.               1983  a ml.       5 000 m
             Muži 50 -  59 r.    1958  - 1967   5 000 m                          Ženy 35 - 49 r.             1982  - 1968     5 000 m
             Muži 60 -  69 r.    1948  - 1957   5 000 m                          Ženy nad 50 r.             1967 a st.         5 000 m
             Muži  nad  70 r.   1947   a st.     5 000 m             
             Muži do 39 r.       1978   a  ml.   5 000 m

13:20 Vyhlásenie výsledkov dorastu a dospelých kategórii.  Ďalej bude
                                       nasledovať bohatý kultúrny program v spoločenskej záhrade.

Ceny: 
Finančné odmeny v hlavnej kategórii mužov  do 39 rokov získavajú prví piati pretekári.
Kategórie dorastu, veteránov a žien – finančné odmeny získavajú prví traja pretekári.
Kategórie detí –  diplom, medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári. V kategórii mladší žiaci, žiačky, starší žiaci 
a žiačky  prví traja pretekári získajú diplom, medaile a finančné odmeny.
Pretekárska tombola: bude sa žrebovať 30 cien
Prémia za prekonanie traťového rekordu: muži 100 € a ženy 100 €.
Doprava:
Autobusové spojenie SAD trasa: Hlohovec – Bojničky.  Odchod Hlohovec žel. st. 8:50 hod. a od pošty 8:55 hod.
Možnosť využiť bezplatnú prepravu mikrobusom, rezervácia prepravy mikrobusom na registračnom linku.
Odchod mikrobusu zo stanice Leopoldov o 10:55 hod.  do Bojničiek a späť z Bojničiek od kult. domu do Leopoldova na 
stanicu o 14:20 hod.

            Ján Šiška                                                                                                Ing. Igor Bojnanský
        riaditeľ pretekov                                                                                  predseda organizačného výboru


