38. ROČNÍK BEHU PRÍATEĽSTVA
Orechová Potoň
20. áprílá 2019 (v sobotu) o 13:00
PROPOZÍČÍE 38. rocňíká BEHU PRÍATEĽSTVA v Orechovej Potoňi
Hlávňý usporiádáteľ:

Kátegorie:

Obec Orechová Potôň

A -- juniori do 20 rokov,
C -- muži 30 -- 39 rokov,
E -- muži 50 -- 59 rokov,
G -- muži nad 70 rokov,

B -- muži 21 -- 29 rokov,
D -- muži 40 -- 49 rokov,
F -- muži 60 -- 69 rokov,

H -- juniorky do 20 rokov
J -- ženy 30 -- 39 rokov,
L -- ženy 50 -- 59 rokov,

I -- ženy 21 -- 29 rokov,
K -- ženy 40 -- 49 rokov,
M -- ženy nad 60 rokov

Spoluorgáňizátori:
TJ DSC Orechová Potôň

Termíň:
20. apríla 2018 (v sobotu) o 13.00 hod.
Spoločný štart je o 13.00 hod. spred štadióna DSC.

Prezeňtáciá:
Klubovňa TJ na štadióne od 11.00 hod.
Šatne budú v mieste prezentácie.

Íňformácie:

Poznámka:
1. Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok
narodenia.
2. Juniori(ky) sú pretekári(ky), ktorí do 31. decembra v
roku organizovania pretekov nedosiahnu 20 rokov.
Domáce preteky pre žiakov ZŠ o 09.30 hodine.

Tráť:

Obecný úrad Orechová Potôň
Kostolná ulica 281/11 930 02 Orechová Potôň, tel:
0042131/5543332, e-mail: obec@orechovapoton.sk

Orechová Potôň -- Michal na Ostrove -- Horná Potôň a
späť

Stártuju:

Dĺžka a povrch trate: 10 000 metrov - asfaltová cesta

Registrovaní i neregistrovaní pretekári na vlastnú
zodpovednosť. Deti na zodpovednosť rodičov.

Štartovné: 5,00 Eur

Čeňý:
Každý účastník dostane medailu.
Prví traja v každej kategórii budú odmenení pohármi.
Najúspešnejší atléti z obce Orechová Potôň budú
ocenený osobitne.
Meranie časov: prostredníctvom čipov

Výhodňoteňie:
Uskutoční sa o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku.
Všetci pretekári obdržia pamätnú medailu
Prví traja pretekári v kategóriách budú vyhlásení a
obdržia poháre a diplomy.

Doprává:
Vlakom alebo autobusom do stanice Orechová Potôň.

Upozorňeňie:
-- Preteky sa uskutočnia za každého počasia.
-- Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie.
-- Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené
počas pretekov.
-- Pretekári štartujú na vlastné náklady alebo na
náklady vysielajúcej organizácie.
-- Zdravotná služba je zabezpečená.
-- Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je
povinný rešpektovať vyhlášku o pravidlách cestnej
premávky.
-- Usporiadateľ zabezpečí všetkým pretekárom
občerstvenie, resp. olovrant.
Vincent Koczó - predseda organizačného výboru

