TJ Spartak Myjava ATLETICKÝ ODDIEL
a mesto MYJAVA

16. 9. 2017
usporadúvajú bežecký pretek

VIII. ročník
„KOPANIČIARSKA 10-TKA“
pri príležitosti Dňa Ústavy
o pohár primátora mesta Myjava

PROPOZÍCIE PRETEKU
Usporiadateľ: TJ SPARTAK MYJAVA ATLETICKÝ ODDIEL a MESTO MYJAVA
Termín: sobota 16. september 2017
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Rastislav ELIÁŠ - manager atletického oddielu TJ Spartak Myjava
Tajomník pretekov: Ing. Andrea MICHALČÍKOVÁ
Hlavný rozhodca: Ing. Ľubomír KARABA
Kontakt: Pavol MICHALČÍK - predseda atletického oddielu TJ Spartak Myjava, 0908 532 753
Moderátor: Mgr. Zdeno ŠIMO
Kategória

ročník

dĺžka trate

Kategória

ročník

dĺžka trate

Muži „A“ 18 r. - 39 r.

1978 - 1999

10 km

Ženy „E“ 18 r. - 34 r.

1983 - 1999

6,6 km

Muži „B“ 40 r. - 49 r.

1968 - 1977

10 km

Ženy „F“ 35 r. - 49 r.

1968 - 1982

6,6 km

Muži „C“ 50 r. - 59 r.

1958 - 1967

10 km

Ženy „G“ 50 r. a viac

- 1967

6,6 km

Muži „D“ 60 r. a viac

- 1957

10 km

Kategória

ročník

dĺžka trate

BUĎ FIT ženy
.....
3,3 km
Štart: 13.00 h pred MsÚ v Myjave
BUĎ FIT muži
.....
3,3 km
Trate:
10 km MUŽI (menej náročná TRAŤ)
6,6 km ŽENY (menej náročná TRAŤ)
3,3 km BUĎ FIT muži, ženy (menej náročná TRAŤ)
Prihlášky: vopred na http://www.kril.sk/registracia/k10 alebo na mieste
Prezentácia: v deň pretekov od 11,15 h do 12,45 h pri MsÚ v Myjave
Štartovné: 5,00 € (platia bežci prihlásení on-line do 15. 9. 2017 do 16.00 h, platba na mieste)
6,00 € (platia bežci prihláseni v deň preteku, platba na mieste)
(platba zahŕňa v bohatej tombole zlosovateľné štartovné čislo a občerstvenie)
Ceny: finančné: 1. - 5. miesto v kat. “A“, „B“ a 1. - 3. miesto v kat. „C“, „D“, „E“, „F“, „G“,
vecné: 6. - 8. miesto v kat. „A“, „B“ a 4. - 6. miesto v kat. „C“, „D“,
1. - 3. miesto v kat. BUĎ FIT ženy a muži.

 1. miesto v kategórii „A“, „B“ = finančná odmena 80,- Eur 
 bohatá tombola 
Vyhlásenie výsledkov: na pódiu pred MsÚ v Myjave
Náklady: spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár sám
Preteká: sa podľa pravidiel atletiky a tohto rozpisu
Podpora: akcia má aj dobročinný význam na podporu občianskeho združenia
Deťom z lásky - adresná pomoc onkologicky chorým deťom
UPOZORNENIE: preteká sa za neobmedzenej premávky s uzáverou v oblasti štartu a cieľa
(Nám. M. R. Štefánika). Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Každý pretekár
zodpovedá za svoj dobrý zdravotný stav, za deti rodičia. Organizátor nezodpovedá za škody
spôsobené počas pretekov, šatne nie sú strážené. Beží sa za každého počasia.

PROPOZÍCIE BEHU ŽIAKOV

Usporiadateľ: TJ SPARTAK MYJAVA ATLETICKÝ ODDIEL a MESTO MYJAVA

Termín: sobota 16.september 2017

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov: Rastislav ELIÁŠ-manager atletického oddielu TJ Spartak Myjava
Tajomník pretekov: Ing. Andrea Michalčíková ELIÁŠOVÁ
Hlavný rozhodca: Ing. Ľubomír KARABA
Kontakt:
Pavol MICHALČÍK - predseda atletického oddielu TJ Spartak, 0908 532 753
Moderátor:
Mgr. Zdeno ŠIMO

kategórie
dĺžka trate
1.,2. ročník ZŠ žiačky
300m
1.,2. ročník ZŠ žiaci
300m
3.,4. ročník ZŠ žiačky
600m
3.,4. ročník ZŠ žiaci
600m
II.stupeň ZŠ žiačky
900m
II.stupeň ZŠ žiaci
900m

Štart: 10:00h pred MsÚ v Myjave

Exkluz

ívny h
osť

Ivan Jakeš

!!Prihlášky:možnosť prihlásiť sa ONLINE (zrýchlená registrácia) do 15.9.2017
na http://www.kril.sk/registracia/k10 alebo osobne na mieste v deň pretekov.!!
Ceny: bežci a bežkyne na 1.- 3. mieste z každej kategórie získajú vecné ceny, medaile
a na prvých miestach poháre.

Štartovné: 0,-EUR(každý účastník dostane malé občerstvenie a účastnícku medailu)

Prezentácia: v deň pretekov od 8:30 do 9:45h pred MsÚ v Myjave
TRAŤ v centre mesta v plnej uzávere!!!

NOVINKA: všetkým bežcom budú merané časy pomocou čipov v číslach,
čísla po dobehnutí treba vrátiť organizátorom
poradie všetkých bežcov a výsledky budú zverejnené na stránkach
a na školách
,
vyhlásenie výsledkov bude na pódiu pred MsÚ v Myjave
Preteká: sa podľa pravidiel atletiky a tohto rozpisu
Podpora: akcia má aj dobročinný význam na podporu občianskeho združenia
Deťom z lásky - adresná pomoc onkologicky chorým deťom
UPOZORNENIE: Beží sa v plnej uzávere trate v centre mesta v oblasti štartu a cieľa.
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.
Beží sa za každého počasia. Za deti zodpovedajú rodičia.

