RUN & BIKE

TOUR de TOKAJ
9.9.17
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE TOUR de TOKAJ 2017
2. Ročník
Vinohradnícka oblasť TOKAJ, Obec Malá Tŕňa, 09.09.2017
O pretekoch
Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského moku, ale skrýva v sebe
veľa nepoznaného. Toto jedinečné miesto na Slovensku dotvárajú nie len historické tufové pivnice,
sudy plné vína, malebné dedinky s bohatou históriou, v ktorých tajomstvá minulosti dnes odhaľujú
kultúrno-historické pamiatky, ale unikátnym miestom ho svojou tvrdou a svedomitou prácou robia
aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni obyvatelia. Rozprávkové prechádzky vinohradmi a
okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo a príjemné vidiecke ubytovanie očarí každého, kto
navštívi tento jedinečný kút Slovenska.
Objavte krásu Vinohradníckej oblasti v teniskách aj na kolesách!

www.tokajregion.sk

ORGANIZÁTOR PODUJATIA:
Združenie Tokajská Vínna cesta
kontakt: Ing, Michaela Jánošík Maciková, 0915 999 009
SPOLUUSPORIADATEĽ PODUJATIA:
členovia Združenia Tokajská vínna cesta, partneri podujatia
MIESTO KONANIA:
Malá Tŕňa – Futbalové ihrisko
ČAS PODUJATIA:
10:00 hod. – 17:00 hod.
REGISTRÁCIA ONLINE:
Spustená od 01.07.2017 na www.tokajregion.sk a http://www.kk-sporttiming.com/
Zvýhodnená registrácia najneskôr do 31.08.2017,
Účastník po registrácií obdrží emailom potvrdenie, ktoré bude obsahovať jeho štartovné číslo,
ktoré slúži ako variabilným symbol pre platbu.
PLATBA NA ÚČET:
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 1035916021/1111
 IBAN: SK03 1111 0000 0010 3591 6021
 Účel platby / informácia pre príjemcu: uviesť meno a priezvisko
 Variabilným symbol: štartovné číslo pridelené pri registrácií
REGISTRÁCIA NA MIESTE a PREZENTÁCIA VŠETKÝCH KATEGÓRII:
V deň konania od 10.00 – 12.00 hod. Futbalové ihrisko Malá Tŕňa – miesto Registrácia podľa
jednotlivých kategórií.
POZOR!!!
VYZDVIHNÚŤ si štartovací balíček je nutné v čase od 10.00 – 12.00 v deň podujatia v
priestoroch REGISTRÁCIE!!! Prosím online registrovaní bežci aj cyklisti, ktorí nám zasielali
úhradu cez bankový prevod priniesť si aj doklad o uhradení a prehlásenie o zdravotnom
stave a osobnej zodpovednosti.
BOHATÝ ŠTARTOVACÍ BALÍČEK ZAHŔŇA:








Originálna pamätná Medaila Tour de Tokaj
Pamätné štartové číslo s menom / registrovaným do 31. júla/
Lístok do tomboly
Proteínová tyčinka
Prekvapenia od členov a sponzorov
Osviežujúci nápoj
Občerstvenie počas a po preteku

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
 BABY ( 1 km po detskom náučnom chodníku)
 RUN 5 km
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RUN10 km
RUN & WINE ( 5 a 10 km) v čase od 16:30 hod. degustácia vína v stredovekých tufových
pivniciach
BIKE PROFI 33 km – MTB pretek
BIKE REKREA 31 km – MTB nesúťažné s možnosťou dobrovoľnej úpravy dĺžky trate podľa
vlastných schopností

ŠTARTOVNÉ: ( úhrada na účet do 31.08.2017)
Štartovný poplatok - POZOR ! Jeho výška je závislá od dátumu platby / pripísania platby na účet
príjemcu !
Zvýhodnená registrácia najneskôr do 31.08.2017, neskôr na mieste navýšená o 3,- €.
Výška štartovného je závislá od kategórie, nie od veku!
Ako variabilný symbol uveďte vygenerované číslo z potvrdzujúceho mailu, ktorý obdržíte po
registrácii, poprípade do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.
POČET ŠTARTOVACÍCH BALÍČKOV JE KAPACITNE OBMEDZENÝ !!!






BABY - 5,- €
RUN 5 km – 10,- €
RUN10 km – 10,- €
RUN & WINE - 17,- €
BIKE (Profi/Rekrea) – 10,- €

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.08.2017 má pretekár
možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.
Upozornenie: Nie je možné hradiť platbu "hromadne" za viacerých pretekárov! Každý
pretekár má pridelené svoje špecifické registračné číslo, ktoré sa využije pri párovaní platby
systémom. Pri "hromadnej platbe" za viacerých pretekárov párovanie platby nie je možné,
takto uhradený registračný poplatok nebude akceptovaný!
POZOR! REGISTRAČNÝ FORMULÁR VYPĹŇAJTE S DIAKRITIKOU!
(Meno, Priezvisko a pod.)
Chyby pri vyplnení formulára sa premietnu aj na výsledkovú listinu, bez možnosti reklamácie!
Položky označené * sú povinné!
Meno*:
Priezvisko*:
Rok narodenia*:
Mesto:
Športový klub:
E-mail*:
Tel. číslo*:
Kategória*:
Veľkosť trička:
Odoslaním registrácie prehlasujete, že ste dostatočne pripravený na štart a že Váš
zdravotný stav Vám bez obmedzení dovoľuje absolvovať plnú fyzickú
záťaž a zvolenú dĺžku trate. Odoslaním registrácie zároveň SÚHLASÍTE S PROPOZÍCIAMI A
PRAVIDLAMI PODUJATIA TOUR de TOKAJ a ste si VEDOMÝ TOHO, ŽE ŠTART JE NA
VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.
www.tokajregion.sk

Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára dávam
Združeniu Tokajská vínna cesta, Dlhá 23, Čerhov, 076 81, IČO 42102014, súhlas na spracovanie
mojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia TOUR de Tokaj,
organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov
elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými Združením Tokajská
vínna cesta.
Súhlas možno odvolať písomne - zaslaným listom na adresu sídla spoločnosti, alebo elektronickou
formou - zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@tokajregion.sk. Týmto som bol oboznámený
so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 20 a nasledujúceho zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
ŠTART A CIEĽ VŠETKÝCH KATEGÓRII
Futbalové ihrisko v obci Malá Tŕňa.
ŠTART od 12.30 – 13.00. Štartuje sa vo vlnách podľa jednotlivých disciplín. Presné časy
jednotlivých vĺn budú zverejnené po uzavretí registrácie, najneskôr v deň podujatia do 12:00 hod.
TRAŤ:
RUN BABY – do 1 km – na náučnom detskom chodníku
RUN a RUN&WINE – 5km/10km - zmiešaný povrch – beží sa asfaltovou cestou a poľnou cestou
medzi vinohradmi
BIKE PROFI – 33 km - asfaltové a nespevnené cesty, poľné cesty medzi vinohradmi vhodné pre
MTB bicykle
BIKE REKREA – 31 km - asfaltové a nespevnené cesty, poľné cesty medzi vinohradmi vhodné
pre MTB bicykle – dobrovoľne možnosť skrátenia si trate
SOS linka: Ak by sa vyskytol nejaký problém na trati, ak by ste sa stratili alebo potrebovali pomoc
volajte na číslo, ktoré Vám bude oznámená počas registrácie.
ČASOVÝ LIMIT: 2 hodiny pre všetky kategórie
OBČERSTVENIE:
RUN / RUN&WINE a BIKE PROFI / BIKE REKREA – v polovici každej z tratí – pitná voda
a ovocie. Všetky trate a kategórie obdržia občerstvenie v cieli vo forme tokajského guľášu
a vody/pohár tokajského vína.
DOPRAVA:
Autom sa do obce Malá Tŕňa dostanete: súradnice na futbalové ihrisko Malá Tŕňa:
B=48°27´19,18“, L=21°40´17,81“
Parkovanie pre účastníkov podujatia bude vyhradené v obci a za obcou Malá Tŕňa.
Parkovisko bude označené. Z parkoviska na miesto štartu Vás budú navigovať informátori.
BATOŽINA A ŠATNE:
V priestore registrácie bude možnosť prezliecť sa a odložiť si počas doby konania pretekov svoje
osobné veci (oblečenie na prezlečenie a pod.) Cennosti si prosím nechajte doma za tie neručíme.
Na batožinu vám pri registrácii poskytneme plastové vrecko s číslom. Vaše štartové číslo prosím
po preteku nezahadzujte, slúži jednak ako lístok na vyzdvihnutie vašej batožiny a zároveň je aj
tombolovým lístkom.
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WC a SPRCHY:
V priestoroch štart/cieľ bude k dispozícii suché WC. Sprchy budú patrične označené v mieste
podujatia.
BENEFITY:
 unikátna medaila pre všetkých bežcov v cieli
 v cieli jedlo a pitný režim
 ovocie, tyčinky a pitný režim na občerstvovacej stanici
 tombolový lístok do tomboly o hodnotné ceny
 účastníci, ktorí si zaplatili balíček RUN&WINE získavajú počas registrácie aj kupón na
degustáciu pre 1 osobu u miestneho vinára v daný deň. Počas registrácie vám bude
pridelená aj vstupenka na degustáciu. Rodinný príslušníci si môžu takýto kupón dokúpiť za
zvýhodnenú cenu 7,- €/osoba – bližšie informácie dostanete na mieste registrácie a
prezentácie účastníkov v deň preteku.
CENY:
1 – 3. miesto v každej kategórii bude ocenené okrem vyššie uvedených benefitov aj vecnými
cenami od sponzorov a diplomom. Putovný pohár bude odovzdaný taktiež pre jednotlivé kategórie.
TOMBOLA:
Každé štartovacie číslo bude zaradené do zlosovania o hodnotné ceny od členov a partnerov
podujatia.
PRAVIDLÁ:
 Každý účastník štartuje na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu
spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobí svojim konaním, alebo vznikne jeho
zavinením usporiadateľovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred, počas a po
pretekoch
 Účastník je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné. BIKE
PROFI upevnené na MTB bicykli.
 Povinná výbava pre cyklistov: cyklistická prilba. Odporúčaná výbava: slnečné okuliare,
reflexná vesta, náhradná duša.
 Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s
účasťou na pretekoch.
 Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto
pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
 Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa.
 Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
 Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
 Účastník súhlasí s použitím fotografických, zvukových a obrazových záznamov
zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v
médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku
na autorské práva
Organizátor si vyhradzuje právo zmien podľa aktuálnej situácie. Podujatie sa koná za
každého počasia. Zaplatené štartovné sa v prípade neúčasti nevracia.
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