Beh na Čertovicu - kvalifikácia na svetový pohár v behu do vrchu do 17 rokov

Usporiadateľ:

Z poverenia SAZ zabezpečuje Únia behov do vrchu, P.O.BOX
30, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ing. Ján Bakyta, tel.: 0905 302
268, e-mail: bakyt@post.sk

Termín a miesto: 21. 05. 2016 (So), Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš, námestie
Vyšná Boca

Hlavní funkcionári: Riaditeľ pretekov: Ing. Ján Bakyta
Technický riaditeľ: Mgr. Artúr Jakubec
Vedúci rozhodca: Ing. Miroslav Šamaj
Štartér:
Peter Ďuriš
Technický delegát:Mgr. Pavel Kováč

Disciplíny:

dĺžka 7 km, prevýšenie 423 m, asfalt, terén

Štartujú:

Dospelí (muži, ženy ročník narodenia 1996 a starší)
Juniori (ročník narodenia 1997-1998)
Dorast (ročník narodenia 1999-2000) nominácia na MS v behu do
vrchu do 17 rokov (25.6.2016 Janské Lázně / CZ)

Informácie - kontakt:
Únia behov do vrchu, P.O.BOX 30, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ing. Ján Bakyta, tel.:
0905 302 268, e-mail: bakyt@post.sk
Web: www.jogging-klubdca.sk
Tel: 0905 302 268
E-mail: bakyt@post.sk
Štartovné: 4 € za pretekára
Kancelária pretekov: bude otvorená v priestoroch Obecného úradu Vyšná Boca ,
dňa 21. 5. 2016 od 9.00 hod. do 10.45 hod. Prezentácia končí 15 minút pred začiatkom
pretekov.

Časový rozpis:
09:00- 10,30 hod. prezentácia
11:00 hod. štart mužských a ženských kategórií, dorastu, juniorov

Šatne: Organizátor zabezpečuje možnosť prezlečenia sa v priestoroch OÚ Vyšná
Boca. Osobné veci budú prevezené do priestoru cieľa označenými motorovými
vozidlami. Po dobehnutí do cieľa je možné využiť sprchy v Chate pod sedlom Čerovica.

Výsledky: na výsledkovej tabuli 30 minút po dobehnutí posleného pretekára.
Kompletné výsledky budú zverejnené po skončení pretekov na internetovej stránke SAZ
(www.atletikasvk.sk), Beh szm a Beh.sk

Rôzne:
Preteká sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií. Organizátor zabezpečí občerstvenie
pretekárov v priestoroch Chaty pod sedlom Čertovica

Nominačné kritéria :na Sverový pohár mládeže v behu do vrchu do 17 rokov
(25.6.2016 Janské Lázně / CZ) si právo štartu vybojujú prví prví traja chlapci a prvé
dievčatá príp. + 1voľná karta chlapec, dievča pre pretekárov na základe dosahovania
dlhodobej výkonnosti na dráhe ( ZPM B limit ,chlapci U16 výkon na 3000 m 9:12 min,
U17 výkon na 3000 m 9:00 min) a (ZPM B limit , dievčatá U16 výkon na 3000 m
10:30 min, U17 výkon na 3000 m 10:15 min) pre registrovaných pretekárov SAZ.

Ceny:
Pre prvých troch pretekárov v každej kategórií sú pripravené finančné odmeny.

Občerstvenie : Guláš v chate pod sedlom Čertovica
Sponzori: SAZ, ÚNIA behov do vrchu Dubnica nad Váhom, Jogging klub spol. s r.o.
Dubnica nad Váhom

