ÚNIA BEHOV DO VRCHU
POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ LADCE
OBECNÝ ÚRAD LADCE

5. ročník
BEH NA BUTKOV
Termín konania

: Nedeľa, 26. 09. 2021

Miesto štartu

: Štadión TJ Tatran Cementár Ladce

Prihlášky

: www.hrdosport.sk/Entries/Create/373 alebo na mieste štartu do 10.00 hod.

Prezentácia

: Kultúrny dom Ladce, od 8.15 hod.

Šatne

: Štadión TJ Tatran Cementár Ladce a pristavený autobus

Štart

: 10.30 hod, štadión TJ Tatran Cementár Ladce

Trať

: dĺžka 6 km, prevýšenie 355 m. Povrch asfalt, terén.

Cieľ

: Skalné sanktuárium na hore Butkov

Kategórie

: muži do 40 rokov, muži do 50 rokov, muži do 60 rokov, muži do 70 rokov

s.r.o.
Pod hájom 1369/181, Dubnica nad Váhom
tel.: 0800 160 097
042 / 4420899
e-mail: bresman@bresman.sk
V˘hradné zastúpenie Mediaprint KAPA
Distribúcia a predaj novín a ãasopisov
Veºkoobchod s tabakov˘mi v˘robkamia doplnkov˘m tovarom

muži nad 70 rokov
ženy do 40 rokov, ženy do 50 rokov, ženy do 60 rokov, ženy nad 60 rokov
juniori, juniorky
Štartovné

: 5,Eur

Občerstvenie

: V priestore cieľa bude podané občerstvenie a nápoje.

Doprava

: Odchod autobusu do Ladiec zo zastávky SPŠ Dubnica nad Váhom o 8.00 hod.
Zo štartu odvezú autobusy pretekárom osobné veci do cieľa.
Z cieľa budú pretekári odvezení autobusmi na miesto štartu

Vyhlásenie výsledkov : V areály skalného sanktuária na hore Butkov 15 min. po dobehnutí posledného pretekára

Ceny

: Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými cenami.

Informácie

:

Miesto konania

: Ladce, areál TJ Tatran a

0905 302 268

Ladčiansky beh pre deti
:

8.00 – 9.30 hod., Kultúrny dom

Marpex, s.r.o.
·portovcov 672
SK-018 41 Dubnica nad Váhom
T/F: +421 42 4440010-1
mobil: +421 903 715 555
e-mail: marian.osuch@marpex.sk
www.marpex.sk
Projektovo-inÏinierska ãinnosÈ v oblasti priemyselnej automatizácie
V˘roba a montáÏ jednoúãelov˘ch automatizovan˘ch systémov
3D skenovanie interiérov (v˘robné a montáÏne haly, sklady, múzeá, obchodné centrá, zdravotnícke
zariadenia, hotely a podobne)
Veºkoobchodná ãinnosÈ s prvkami a zariadeniami priemyselnej automatizácie

