Beh víťazstva 2019
preteky v klasickom bežeckom lyžovaní pre amatérov
Usporiadateľ:

TJ Mier Kamienka a obec Kamienka

Vedúci pretekov:

Martin Sipko

Podujatie:

Preteky v behu na lyžiach v klasická technika pre
rekreačných aj skúsených bežcov

Kedy:

19. január 2019 o 10:00 hod.

Kde:

Športový areál „Dubne“ Kamienka

Trať :

Behajú sa 2,5 km okruhy podľa kategórie v okolí
športového areálu „Dubne“, v prípade nepriaznivých
podmienok počasia bude dĺžka trate upravená

Disciplína:

beh na lyžiach, štýl behu klasický

Štart:

hromadný štart

Účasť:

max. kapacita 110 súťažiacich

Štartovné:

registrácia prostredníctvom webu*: 6 EUR
www.tjmierkamienka.sk do 18.1.2019

registrácia na mieste: 12 EUR
žiacke kategórie: bezplatne ( do 15 rokov )
členovia TJ bezplatne preukázaním sa preukazom Tj
V cene štartovného:

klobása + čaj+ štartovný balíček a medaila

Platba štartovného:

pri preberaní štartovného čísla v mieste registrácie

Štartovné čísla:

preberanie štartovných čísiel v deň pretekov do 9:30

Kategórie:

žiacke, ženské, mužské rôznych vekových skupín

Kategórie
Kat. I.
Kat. II.
Kat. III.
Kat. IV.
Kat. V.
Kat. VI.
Kat. VII.
Kat. VIII.

Vek
6-10
11-14
15-17
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69 a viac

Ročník
2009-2005
2004-2001
2000-1998
1997-1988
1987-1978
1977-1968
1967-1958
1957-1948

Muži

Ženy

Ihrisko 2 kola(800m)

Ihrisko 2 kola(800m)

1. kolo - 2,5km
2. kolá - 5km
3. kolá 7,5km
3. kolá 7,5km
3. kolá 7,5km
2. kolá - 5km
2. kolá - 5km

1. kolo - 2,5km
2. kolá - 5km
2. kolá - 5km
2. kolá - 5km
2. kolá - 5km
1. kolo - 2,5km
1. kolo - 2,5km

Občerstvenie :

po dobehnutí do cieľa čaj a klobása.

Parkovanie:

priamo v areály Dubné Kamienka.

Odmeňovanie:

prví traja najlepší v každej kategórii dostanú vecné ceny

Zdravotná služba:

zabezpečená

Rôzne:

Program pre deti - Šmýkanie na mechu , stavanie snehuliaka...

Registrácia prostredníctvom webu * a informácie: www.tjmierkamienka.sk
Obecenstvo a účastníci pretekov sa zúčastňujú akcie na vlastnú zodpovednosť !

Program:
8:30 do 9:30 - prezentácia pretekárov + registrácia
10:00 - Štart preteku podľa kategórii
10:00 - Deti a žiaci
10:30 - Ženy
11:15 - Muži 40 rokov a viac
12.00 - Muži elite kategórii ( 18-39)
13:30 - Vyhlásenie výsledkov jednotlivých kategórií

(Registrácia na mieste je možná bez nároku na medailu a len v prípade voľnej kapacity.)
Nutné doniesť vypísaný a podpísaný „Súhlas dotknutej osoby“ ( potrebné vytlačiť )
Organizátor si v prípade nevhodných poveternostných podmienok vyhradzuje právo na
zmenu prípadne zrušenie preteku.

Bližšie informácie na tel: 0908 996 070

