V. Ročník STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš polmaratón a XI. Majstrovstvá Slovenska profesionálnych hasičov v polmaratóne
súčasť liptovskej bežeckej ligy
Usporiadateľ: STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš

www.stopshoplm.sk

Olympijský klub Liptova,
www.oklm.webnode.sk
Spoluorganizátor: TJ Kriváň L.Ondrašová, OR HaZZ SR L.Mikuláš, CVČ L.Mikuláš
Termín:

15.10.2016 sobota štart o 10.00 hod.

Miesto:

obchodný dom STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 41

Kategórie:

muži absolútne poradie

Čas. plán

15.10.2016

8.00-9.30
8.00-9.40

prezentácia v STOP.SHOP.e na 1. poschodí
rozcvičenie, prehliadka trate

9.45 hod.

otvorenie

10.00 hod.

hromadný štart všetky kategórie

12.00-13.00 ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov
Ceny:

ženy absolútne poradie
veteránky

40 rokov a staršie (1976 a staršie)

prví traja v abs. poradí u mužov a žien - poháre, diplomy, darčekové balíky a iné pozornosti - STOP.SHOP.

veteráni nad 40
veteráni nad 50
vetráni nad 60
veteráni nad 70

40-49 rokov (1976 - 1967)
50-59 rokov (1966 - 1957)
60 -69 rokov rokov (1956 a 1947)
nad 70 rokov (1946 a starší)

kat. muži abs. poradie-najlepší pretekár z Liptova požičanie auta s PHM na víkend-IMPA a darčeky od STOP.SHOP.

prvých 200 ráno prezentovaných dostane: balíček s tričkom a reklamnými predmetmi + guláš

prví traja v kat. veteráni a veteránky dostanú diplomy a poháre
prví traja profesionálni hasiči: ceny od OR HaZZ SR L.Mikuláš
majster stredoslovenského atletického zväzu (ceny SsAZ)

profesionálni hasiči

Účastníci:

majster stredoslovenského atlet. Zväzu

Cestovné:

štartujú na vlastné nebezpečie a zodpovedajú za svoj zdravotný stav

Rôzne:

Podm.účasti: registrácia, uhradené štartovné 6,- €, (hradí sa v deň preteku pri prezentácii)
preukaz poistenca, bezproblémový zdravotný stav

organizátor neprepláca
organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a jej profilu,
šatne a toalety budú k dispozícii v obchodnom centre,
sprchy sú k dispozícii za poplatok vo fitnes centre v obchodnom centre
za osobné veci a batožinu organizátor nepreberá zodpovednosť,

Registrácia:

http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek6.php
do 14.10.2016 do 18,00 hod.
po tomto termíne je štartovné 10,-€

Občerstvenie: organizátor zabezpečuje občerstvovacie stanice na 5,5 km, 10km, 15,6 km.

Informácie:

emailom: oklm@centrum.sk

Iné:

Prezentácia:

v deň pretekov v budove STOP.SHOP.u ul. 1. mája 41, L.Mikuláš

Tech. predpis: STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš polmaratón je cestný beh
na vzdialenosť 21097,5 metra,
trať je certifikovaná komisárom SAZ M.Kalabusom v roku 2013
Popis trate:

štart a cieľ vo výške 579 m.n.m, obrátka 676 m.n.m (popis: www. oklm.webnode.sk)
prevýšenie 114 m., súčet stúpaní a klesaní 158 m., cestný okruh po asfalte

Protesty:

písomne s vkladom 15,-euro hl. rozhodcovi,
do 30 min. po zverejnení predb. výsledkov

Jury:

riaditeľ pretekov a hl. rozhodca

beží sa cestný okruh, po obrátke späť tou istou trasou, bez obmedzenia premávky
za asistencie štátnej a mestskej polície,
medzičasy budú odmerané rozhodcami na 5 km, obrátke, 15km.

Org. výbor: riadieľ pretekov:

PhDr.Roman Králik

pred.org.výboru:

Lucia Záborská
Mgr.Tibor Pelach

médialny hovorca:

Zuzana Šašinková

hl.rozhodca:
traťový komisár:

Vladislav Lahoda
Pavol Bačík

hospodár:

Ivan Bubelíny

výsledky, časomiera:

ALGE Petran

techn.zabezpečenie:

Olympijský klub Liptova

zdrav. zabezpečenie:

RZP L.Mikuláš

STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš
Olympijský klub Liptova
CVČ L.Mikuláš
OR HaZZ SR L.Mikuláš

V. ročník STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš polmaratón
XI. Majstrovstvá Slovenska profesionálnych hasičov v polmaratóne
Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu v polmaratóne
Liptovská bežecká liga

15.10.2016
Liptovský Mikuláš - ul. 1. mája 41

