Organizátor:
Dátum:
Miesto konania:
Ročník:

Bežecký klub Dolná Krupá
06.08.2022
Areál kaštieľa Dolná Krupá
3.

Disciplíny:

BEH - 7 km, NORDIC WALKING - 3,3 km

BEH

štart:
dĺžka trate:
povrch:
prevýšenie:
certifikovaná trať:

21:00 hod.
7 km
20 % dlažobné kocky, 30 % spevnená lesná cesta, 50 % asfalt
60 m
nie

štartovné:

18,- Eur - pri platbe online, registrácia do 31.07.2022
25,- Eur - pri registrácii od 01.08.2022 (platba možná len na
mieste v hotovosti)
V cene štartovného je pamätná medaila, štartovný balíček,
zapožičanie čipu, občerstvenie, minerálka.

účastnícky limit:

300 súťažiacich

prezentácia:

od 17:30 do 20:30 hod.

kategórie:

Muži:
absolútne poradie - prví traja
Muži 40 - 49 rokov:
prví traja
Muži 50 rokov a vyššie: prví traja
Ženy:
absolútne poradie - prvé tri
Ženy 40 - 49 rokov:
prvé tri
Ženy 50 rokov a vyššie: prvé tri
Juniori do 18 rokov:
Juniorky do 18 rokov:

prví traja
prvé tri

Dolnokrupančania:

muži ženy -

prví traja bez rozdielu veku
prvé tri bez rozdielu veku

Najstarší domáci pretekár / pretekárka
Najmladší domáci pretekár / pretekárka

NORDIC WALKING

štart:
dĺžka trate:
povrch:
prevýšenie:

19:00 hod.
3,3 km
20 % dlažobné kocky, 30 % spevnená lesná cesta, 50 % asfalt
30 m

certifikovaná trať: nie
štartovné:

10,- Eur - pri platbe online, registrácia do 31.07.2022
15,- Eur - pri registrácii od 01.08.2022 (platba možná len na
mieste v hotovosti)
V cene štartovného je pamätná medaila, zapožičanie čipu,
minerálka.

účastnícky limit:

100 súťažiacich

prezentácia:

od 17:30 do 18:30 hod.

kategórie:

Muži: prví traja bez rozdielu veku
Ženy: prvé tri bez rozdielu veku
Najrýchlejší domáci pretekár
Najrýchlejšia domáca pretekárka

Informácie:

riaditeľ preteku - Drahomír Horváth, tel. 0944 692 719
tajomník preteku - Mgr. Marek Dekan, tel. 0944 012 345

Mail:

bezeckyklub.dolnakrupa@gmail.com

Registrácia bude spustená od 16.05.2022.
Na všetkých zúčastnených čaká bohatá tombola.

Tešíme sa na Vašu účasť,
Váš Bežecký klub Dolná Krupá.

