Bežecký klub SLIAČ
Topoľová 5, 962 31 SLIAČ
Tel.: 045/5321 109
IČO: 42 001 790

www.bksliac.sk

VÁS POZÝVA NA

BEH SLIAČSKYM CHOTÁROM

XII. ročník

11.6.2017

Propozície XII. ročníka
„BEH SLIAČSKYM CHOTÁROM"
Usporiadateľ:

Bežecký klub Sliač, Topoľová 5, 962 31 SLIAČ

Dátum:

11. 6.2016 (nedeľa)

Miesto konania:

Kúpele Sliač, okres Zvolen

Dĺžka tratí:

Trať 1 - 12 500 m kategórie A, B
Trať 2 - 8 000 m kategórie C, D, O, E, F, G
Trať 3 - 2 000 m kategória Hobby
(na každej trati je max. limit 100 štartujúcich, odporúčame
prihlásiť sa vopred cez on-line registráciu)

Štart:

o 1000 hod. Trať 3 – 2 000 m (Hobby)
o 1100 hod. Trať 2 – 8 000 m
o 1110 hod. Trať 1 – 12 500 m

Prihlášky:

on-line do 6.6.2017 alebo do naplnenia kapacity tratí na
http://prihlasky.vos-tpk.sk/
trať Hobby iba mailom na: takr71@gmail.com
osobne 11.6.2017 od 800 do 1030, pri vstupe do kúpeľného
hotela PALACE, Kúpele Sliač

Prezentácia:

v deň pretekov od 800 do 1030, (Trať 3 do 945) pri vstupe do
kúpeľného hotela PALACE, Kúpele Sliač

Kategórie:

A – muži 15 - 39 rokov (narodení 1978 až 2002)
B – muži 40-49 rokov (narodení 1977 – 1968)
C – muži 50-59 rokov (narodení 1967 - 1958)
D – muži 60-69 rokov (narodení 1957 - 1948)
O – muži 70 rokov a viac (narodení 1947 a starší)
E – ženy 15 – 34 rokov (narodené 1983 až 2002)
F – ženy nad 35 rokov (narodené 1982 a staršie)
G – muži 13 - 49 rokov (narodení 1968 až 2004)
Hobby – bez obmedzenia veku alebo pohlavia

Vyhlásenie víťazov:

o 13:00 pred kúpeľným hotelom PALACE
Na tratiach 1 a 2 budú samostatne vyhlasovaní a ocenení
pretekári ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo
svojich kategóriách
Na trati Hobby (2 km) sa umiestnenie nevyhlasuje, jedná sa
o nesúťažnú disciplínu

Meranie časov:

časy budú merané časomierou www.vos-tpk.sk
Na trati Hobby (2 km) nebudú merané bežecké časy

Štartovné:

7 € pri zaplatení prevodom do 6.6.2017
9 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 11.6.2017
1 € kategória Hobby
Upozornenie: zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Podklady na úhradu:

IBAN: SK39 0900 0000 0004 0278 5787
VS: číslo vygenerované systémom.
Do poznámky uveďte meno a priezvisko pretekára

Štartovné zahŕňa:

šatňu na prezlečenie, pripravenú bežeckú trať, štartovné
číslo, meranie času, občerstvenie v cieli

Trate:

časť trate vedie po asfaltovej komunikácii (cca 2 km)
a ostatná časť po spevnenej lesnej ceste

Doprava:

Vlakom do stanice Sliač Kúpele, ďalej pešo cca 1 km
Autobusom zo Zvolena na konečnú Sliač Kúpele
Autom na parkovisko kúpeľov Sliač, ďalej pešo cca 300 m

Podmienky:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Informácie:

Milan Ivan, 0911/141512
Renáta Barcíková, 0948/518257, 045/5321109
barcikova@prbservices.sk
http://www.bksliac.sk

Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou
pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú
zodpovednosť.

Milan Ivan v.r.
riaditeľ pretekov

Kúpele
Sliač

Partneri podujatia:

Výhradné zastúpenie produktov CATERPILLAR

