Občianske združenie Radix Slovakia v spolupráci s AC Nové Zámky
Vás pozýva v stredu dňa 8.mája 2019 na 2. ročník podujatia

Trávnica v pohybe 2019
Miesto a termín:
Trávnica – futbalové ihrisko v stredu 8.mája 2019 o 09:00 hod.
Disciplína: cezpoľný beh

Propozície
Prezentácia:
od 09.00 hod. do 09:30
Kategórie a trasy: hlavná trasa vedie cyklochodníkom tzv. Trávnický okruh, trasu je možné stiahnuť do mobilu alebo z priloženej mapky:
http://nr.cykloportal.sk/lahke-rekrea-mtb-trasy/25-8109-okruh-travnica
každá trasa má minimálne 2 podkategórie zvlášť muži a zvlášť ženy, niektoré aj kategórie vekové, každá kategória bude hodnotená, pokiaľ sa do nej
prihlásia aspoň 3 pretekári.
Platí pravidlo, že mladší pretekár sa môže prihlásiť do vekovo vyššej kategórie, ale naopak nie.
Hlavný štart (HŠ) 10:30
Usporiadatelia:
Hlavný organizátor: OZ Radix Slovakia v spolupráci s AC Nové Zámky
Hlavný rozhodca:
Ľubomír Levák /Juraj Szák/Marek Solár
Informácie:
Soňa Bartoníčková 0908/702 859
Peter Ostrožlík 0908/380 878
Zdravotná služba:
Stanislava Baková

Riadenie dopravy:

Erich Potočný – DHZ Trávnica

Štartujú:
Včas prihlásení jednotlivci, ktorí pri štarte dostanú štartovné číslo a na základe prezentačnej listiny lístky na občerstvenie a propagačné predmety.
Cieľ: po absolvovaní trasy, cieľová páska brána na futbalovom ihrisku. Trasu pre hodnotené kategórie je potrebné absolvovať do 12:30.
Prihlášky: formulár link nižšie
prihlášky prosíme zasielať výhradne elektronicky cez elektronický formulár, uzávierka nedeľa 5.mája 2019 o 20:00 hod.
link: https://www.casomierapt.sk/registracia_udalost.php?id=516
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel SAZ
Povrch trate:
asfalt, poľná cesta, trasa bude viditeľne označená farebne podľa názvu v tabuľke trás vodorovným značením a zvislým značením (šípky spray na ceste
a na križovatke tabuľky s farebnou šípkou v smere trasy, prípadne dobrovoľník).
Štartovacie čísla a digitálnu časomieru:
dostanú pretekári pri štarte, po skončení behu sú pretekári povinní ich odovzdať v cieli cieľovým rozhodcom a organizátorom.
Štartovné: dobrovoľné, privítame Vaše dobrovoľné príspevky na podporu našej činnosti.
Hodnotenie:
Prví traja jednotlivci v každej hodnotenej kategórii získajú medaily.
Každý registrovaný účastník (hodnotenej i nehodnotenej) kategórie dostane propagačné predmety.
Dôležité upozornenie:
Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, každý na vlastné zdravotné poistenie. Je potrebné mať kartičku poistenia pri sebe. Organizátor nezodpovedá
za vzniknuté škody na majetku alebo škody súvisiace s cestou a samotnou účasťou na podujatí. Potrebné vhodné oblečenie a obuv, najmä šiltovka,
okuliare, ochranný krém. Organizátor si v prípade výrazne nepriaznivého počasia v záujme bezpečnosti pretekárov vyhradzuje právo zrušiť preteky (alebo
niektorú z kategórií).
Občerstvenie: bageta ovocie nealko
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Na šípky na mapkách, prosím neberte ohľad, mapky sú vložené kvôli lepšej predstave trasy
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