VIRTUÁLNY

Cabaj-Čápor
10.-18.október 2020
SLOVO NA ÚVOD:
Mimoriadna situácia spojená s protipandemickými opatreniami v súvislosti vírusom COVID19 nám všetkým zasiahli do každodenného života a zmenili mnohé zabehnuté veci. Naše
bežecké preteky Grand Prix Cabaj-Čápor nie sú výnimkou.
Ako organizátori pretekov sme sa museli vyrovnať s otázkou „čo urobíme s aktuálnym
ročníkom“ Po zvážení všetkých ZA a PROTI, v snahe neprerušiť tradíciu si Vás dovoľujeme
srdečne pozvať na pokračovanie legendárneho krosu Grand Prix Cabaj-Čápor, no
v podmienkach, ktoré zodpovedajú súčasným odporúčaným hygienickým opatreniam, bez
ohrozenia vášho zdravia.
Tento ročník sa uskutoční na pôvodnej trati mimoriadne vo virtuálnej podobe.
Pozývame všetkých bežcov, ktorý sa mienili zúčastniť tohtoročného behu, aby prijali túto
výzvu a podporili, aspoň takto virtuálne, naše bežecké podujatie.
GARANT PODUJATIA :

Obec Cabaj-Čápor

TERMÍN:

10.-18. október 2020

REGISTRÁCIA

Elektronická
registrácia
bude
prebiehať
na
https://www.kril.sk/registracia/cc.
Elektronická registrácia bude ukončená dňa 9.októbra 2020.

ŠTARTOVNÉ

bezplatne

INFORMÁCIE:

Obecný úrad Cabaj-Čápor, 037 7888405, www.cabajcapor.sk,
Grand Prix Cabaj-Čápor

TECHNICKÉ USTANOVENIA: Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a v súlade s týmito
propozíciami. Každý účastník si musí odbehnúť zvolenú trasu na pôvodnej trati, priamo
v Čáporskom lese, na ktorej sa beží aj reálny pretek. Trať bude upravená, tak ako obvykle.
V mieste štartu a cieľa bude osadená informačná tabuľa s plánom trate a propozíciami. Čas si
bude merať každý sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom
telefóne. Odbehnutá vzdialenosť je daná dĺžkou zvolenej trate. Nameraný čas cez
printscreen z aplikácie, alebo foto záznamu behu zo športových hodiniek treba zaslať po
dobehnutí do cieľa emailom na casomiera.kril@gmail.com.
Na základe zaslaných časov bude zostavená výsledková listina, ktorá bude zverejnená na
obecnej a na stránke https://www.kril.sk/vysledky najneskôr dňa 20.10.2020

DĹŽKA TRATE:

hlavný pretek cca 10,60 km (1m+4v okruhy),
ľudový beh cca 3,4 km (1m+1v okruh),

POPIS TRATE:

Trať je situovaná v lese, časť trate vedie po poli. V prípade
nepriaznivého počasia alebo pretrvávajúceho nepriaznivého
počasia odporúčame použiť krosovú obuv.

TRAŤ:

Ľudový beh
Hlavný beh

KATEGÓRIE:

Hlavný beh na 10,60 km
A - muži (do 39 rokov)
B - muži (40-49 rokov)
C - muži (50-59 rokov)
D – muži (nad 60rokov)
E - ženy (do 39 rokov)
F - ženy (40-49 rokov)
G – ženy (50 a staršie)
Ľudový beh na 3,4 km
H– muži (18 rokov a starší, rok narodenia 2002 a starší)
I – ženy (18 rokov a staršie, rok narodenia 2002 a staršie)

PODMIENKY ŠTARTU:

Dobrý zdravotný stav.
Online registrácia.

CENY:

Prvý traja bežci v kategóriách A-I dostanú poštou medailu
a diplom.

3,40 km
10,60 km

Každý registrovaný účastník, po odbehnutí trate a zaslaní
nameraného času na zvolenej trati dostane poštou pamätnú
účastnícku medailu a bude si môcť stiahnuť virtuálny diplom
s dosiahnutým časom.

UPOZORNENIE:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť! Bežci sa
musia správať v lese tak, aby nerušili divú zver a nezanechávali
odpadky v lese!

TRASA BEHU:
Veľký okruh – cca 2,400 km
Malý okruh – cca 1 km

Cesta č.562
Nitra - Šaľa

Štart-Cieľ

Veľký okruh
Malý okruh

Vstup do lesa
(cez rampu)

Branko, farma
Cabaj

Smer behu. Najprv sa beží 1 malý okruh a následne 1 veľký okruh pri Ľudovom behu a 4 veľké okruhy pri
Hlavnom behu.

