ŠAMORÍNSKY CEZPOĽNÝ BEH V
MULTIFUNKČNOM KOMPLEXE X-BIONIC®SPHERE
Podujatie je otvorené pre registrovaných aj neregistrovaných pretekárov
a je druhým kvalifikačným behom v rámci
Slovenského atletického zväzu pre tohtoročné ME v Chia (Taliansko, 11. december 2016)
Zároveň je to testovacie podujatie k ME, ktoré sa budú konať v tomto komplexe
v decembri 2017.

Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:
Činovníci:

Slovenský atletický zväz
29. október 2016, sobota od 11:30 hod.
Šamorín, x-bionic®sphere, Dubová 33/A
riaditeľ pretekov
Marcel Matanin
manažérka pretekov
Simona Švachová
vedúca rozhodkyňa
Dominika Tomašovičová
manažérka prezentácie pretekov
Darina Kozolková
technický delegát
Miroslav Helia
inštruktor rozhodcov
Ján Koštial
Štartujú:
V termíne prihlásení pretekári, registrovaní v SAZ ako
aj neregistrovaní pretekári. Všetci štartujú na vlastné náklady
alebo náklady vysielajúcej organizácie.
Kategórie, vzdialenosti:
Juniorky 1997 a mladšie
4000 m
juniori
1997 a mladší
6000 m
ženy
1996 a staršie
8000 m
muži
1996 a starší
9900 m
Trate sú situované v areáli Hippo Arény. Podstatná časť tratí
má trávnatý povrch. Presné dľžky budú oznámené deň pred
podujatím po poslednom premeraní skutočne vytýčenej trate.
Prihlášky:
V systéme
on-line do 27. októbra 2016 /24.00 h
prostredníctvom:
www.prihlasovanie.vysledkovyservis.sk/2016/10/samorinskycezpolny-beh.php
V prihláške uveďte priezvisko-meno-celý dátum narodenia
Ak ste registrovaný v SAZ uveďte aj presný názov klubu, ak
nie, uveďte len mesto.
Prihlásení účastníci môžu štartovať len v jednej disciplíne vo
svojej vekovej kategórii.
Prihlásenie na mieste v deň podujatia nie je možné.
Štartovné:
Štartovné pre všetkých štartujúcich je 2,- € za pretekára.
Štartovné sa bude uhrádzať v hotovosti v kancelárii pretekov
v deň konania podujatia najneskôr 60 minút pred štartom
príslušnej disciplíny.

Kancelária pretekov: Bude otvorená v deň pretekov od 9:30 hod. do skončenia
pretekov. Ukončenie výdaja štartových čísiel, je najneskôr 60
minút pred štartom príslušnej kategórie.
Štartové čísla:
Štartovné čísla si vyzdvihnú vedúci výprav a neregistrovaní
pretekári v kancelárii pretekov. Všetci pretekári musia mať
štartové čísla viditeľne umiestnené a pripevnené na prsiach.
Štartové čísla a ani čip, ktorý je umiestnený na jeho zadnej
časti sa po pretekoch nevracajú späť.
Prezentácia pred štartom: Pretekári sa zhromaždia na mieste označenom
nápisom „ZVOLAVATEĽŇA“ umiestnenom v blízkosti štartu
pretekov. Prezentácia pretekárov na disciplínu končí 10 minút
pred jej začiatkom. Súčasťou je aj kontrola pripevnenia
pridelených štartových čísiel. Nie je umožnené používať audio
prehrávače a rádia, vysielačky, mobilné telefóny a podobné
prístroje na súťažnej ploche. Taktiež nie je možné pretekať
v reprezentačných dresoch SR. Z tohto miesta sú uvádzačmi
odvedení na miesto štartu..
Meranie časov:
Meranie času zabezpečuje spoločnosť Sunbell.
Výsledky:
Oficiálne výsledky pretekov budú ihneď po skončení každej
kategórii zverejnené na vývesnej tabuly pred kanceláriou
pretekov. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení
podujatia na
www.prihlasovanie.vysledkovyservis.sk/2016/10/samorinskycezpolny-beh.php ako aj na www.atletikasvk.sk
Priebežne budú výsledky zverejňované na
www.prihlasovanie.vysledkovyservis.sk/2016/10/samorinskycezpolny-beh.php
Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť Sunbell.
Šatne:
Budú pretekárom k dispozícii len na prezlečenie a osprcho
vanie sa. Za prípadné straty vecí usporiadateľ nezodpovedá.
Vstup do šatne je len s obdržaným štartovým číslom
Rozcvičenie:
Trasa pretekov bude pre súťažiacich sprístupnená len
v sobotu do 11:00 hod.
Pretekári sa môžu rozcvičovať iba v priestoroch, ktoré sú
umiestnené mimo súťažnej plochy.
Dopingová kontrola: Všetci účastníci vybraní dopingovou kontrolou sú povinní sa jej
zúčastniť.
Osvieženie:
Čaj a voda budú pre pretekárov k dispozícii v priestore cieľa
pretekov
Zdravotná služba:
V priestore pri kancelárii pretekov bude k dispozícii rýchla
záchranná služba.
Protesty:
Podávajú sa v zmysle pravidiel atletiky a týchto propozícii.
Ubytovanie a stravovanie: Je možné priamo v športovom komplexe.
Kontakt: hotel@x-bionicsphere.com, 0907-398 189
Orientačná cena jednej štvor-postelovej izby s raňajkami je:
159,- €.
Reštaurácia OLYM-pick
od 07.00 do 17.00 h
Reštaurácia APAPNI
od 17.00 do 23.00 h
LEGENDS BAR
od 16.00 do 24.00 h
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Občerstvenie:

K dispozícii bude bufet v priestoroch krytej jazdeckej haly
v čase od 09.00 h do ukončenie pretekov.
Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne
zdravotné poistenie. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť
za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou,
pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník
štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Orientačný časový program:
11:30 Juniorky
1997 a mladšie 4000 m
12:00 Juniori
1997 a mladší 6000 m
12:40 Ženy
1996 a staršie 8000 m
14:30 Muži
1996 a starší 9900 m

Marcel Matanin
riaditeľ podujatia
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