


PROPOZÍCIE  
Behu oslobodenia Topoľčianok 

47. ročník

USPORIADATEĽ:  Obec Topoľčianky, Základná škola Topoľčianky 
 pod patronátom ZO SZPB
DÁTUM  SOBOTA - 24. 7. 2021
A MIESTO KONANIA:  miestny park v Topoľčiankach
INFORMÁCIE:  Ing. Dušan Richter, tel.: 0905 265 137 - registrácia
 e-mail: info@vos-tpk.sk
 Mgr. Ladislav Šusták, tel.: 0904 806 343
 Mgr. Jozef Barát, tel.: 037/630 13 21, 0904 158 938 
ONLINE PRIHLASOVANIE: do 22. 7. 2021 - len 5 a 10 km trať
                                               https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1921&lng=sk
ÚČASTNÍCKY LIMIT: 400 prihlásených bežcov s riadne zaplateným 
 štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje  
 účastník až po zaplatení štartového poplatku.  
 Po naplnení účastníckeho limitu bude prihlasovanie  
 ukončené. Pokiaľ účastník nezaplatí poplatok do dvoch  
 týždňov od prihlásenia, bude zo štartovej listiny  
 zmazaný.
PRIHLASOVANIE 24. 7. 2021  - 5 km trať   9.00 - 10.30 h 
A PREZENTÁCIA 24. 7. 2021  - 10 km trať 9.00 - 11.30 h
ÚČASTNÍKOV: v mieste pretekov, nový - pokiaľ bude voľná kapacita.
ŠTARTOVNÉ a PLATBA:  Platba je možná platobnou kartou alebo bankovým 
 prevodom. Platobné údaje vám prídu mailom.
 Dorastenecké kategórie - 5  €.
 Kategórie na 5 km (okrem dorastencov) a 10 km - 8 €, 
 v deň pretekov je štartový poplatok 10 €.
 Zaplatené štartovné sa nevracia, je možné ho preniesť 
 na iného účastníka do 21. 7. 2021.
VŠEOBECNÉ:  Účastnící pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú   
 pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
   Preteká sa podľa pravidiel SAZ a týchto propozícií.
DISCIPLÍNA:  Cezpoľný beh
ČASOVÝ ROZPIS: 09.00 – prezentácia
 11.00 – štart kategórii na trati 5 km
 11.45 - vyhlásenie výsledkov na trati 5 km  
 12.00 – štart kategórií na trati 10 km 
 13.30 – 14.00 vyhlásenie výsledkov na trati 10 km
 Vyhlásenie výsledkov bude v priestoroch cieľa -  
 miestny park

TRAŤ - ZMENA Kvôli havárii mostu, cez ktorý prechádza trať, je zmenený 
 okruh na 5 km. Z tohto dôvodu je zmenená trať na 5 km  
 a 10 km (bežia sa dva okruhy). 
KATEGÓRIE: Detské behy sa nekonajú.
 Z34 - Ženy do 34 rokov - (1987 -2002)  10 km
 Z35 - Ženy 35 - 49 rokov (1972 - 1986)  10 km
 Z50 - Ženy 50 rokov a viac (1971 a staršie)  10 km
 M39 - Muži do 39 rokov - (1982 – 2002)  10 km
 M40 - Muži 40 - 49 rokov (1972 – 1981)  10 km
 M50 - Muži 50 - 59 rokov (1962 – 1971)  10 km
 M60 - Muži 60 rokova viac (1961 a starší)  10 km
 DI - Dorastenci - (rok nar. 2003 – 2006)  5 km 
 DY - Dorastenky - (rok nar. 2003 – 2006)  5 km
 RBM- Rekreační bežci - muži (2002 a starší) 5 km
 RBŽ - Rekreačné bežkyne - ženy (2002 a staršie) 5 km
VYHLÁSENIE  11.45 h kategórie na trati 5 km v priestore cieľa  
VÝSLEDKOV: 13.30 h kategórie na trati 10 km v priestore cieľa
OBČERSTVENIE: Z dôvodu hygienických opatrení nebude podávané teplé jedlo.
 Pretekári pri prezentácii obdržia tyčinku a ovocie. 
 Po dobehu do cieľa dostanú 0,5 l minerálnu vodu. 
CENY: Všetci bežci v cieli obdržia účastnícku medailu.
 Pretekári na prvých troch miestach obdržia vecné ceny.  
 Prví traja muži a ženy v absolútnom poradí na 10 km  obdržia  
 finančné prémie v hodnote 100 - 70 - 50 €.
 Na trati 5 km v kategóriáach RBM a RBŽ budú osobitne vyhod- 
 notení pretekári s trvalým  bydliskom v Topoľčiankach, pokiaľ  
 to bude uvedené v prihláške.
INÉ: Šatne a sprchy sú zabezpečené v priestoroch 
 Tatran Topoľčianky.
 Zdravotnú službu zabezpečí MO SČK.
 Prihlásením na preteky dáva pretekár súhlas na spracovanie 
 a zverejnenie poskytnutých údajov pre evidenciu na športo- 
 vom podujatí podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných  
 údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoloč- 
 nosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov  
 podujatia. 
ORGANIZAČNÝ Ladislav Šusták, riaditeľ pretekov
VÝBOR: Jozef Barát, Dušan Richter,  Mário Ondriáš, Ľuboš Chren
 Mgr. Anton Segíň, tech.-organ. zabezpečenie

ZÁSTUPCOVIA Juraj Mesko, starosta Obce Topoľčianky
USPORIADATEĽOV: Jozef Barát, riaditeľ ZŠ Topoľčianky
 Dušan Richter, Časomiera VOS-TPK
 Pavol Mihók, ZO SZPB


