PROPOZÍCIE
XXXII. ročník HORSKÝ KROS PRUSKÉ – VRŠATEC
MAJSTROVSTVÁ SR V BEHU DO VRCHU 2015
Usporiadateľ:

Jogging klub Dubnica nad Váhom
ÚNIA behov do vrchu
Slovenský atletický zväz
Termín:
16.8. 2015 / nedeľa /
Miesto konania :
Pruské, okr. Ilava, námestie Pruské
Hlavní funkcionári:
riaditeľ pretekov :
Ing. Ján Bakyta
hlavný rozhodca :
Ing.Miroslav Šamaj
športovo-technický riaditeľ :
Peter Ďuriš
Časomiera :
HRDO šport - Rastislav Hrbáček
Technický delegát :
Mgr. Pavel Kováč
Dĺžka trate:
9 km Prevýšenie 534 m Povrch : asfalt + terén
Kategórie:
Muži
A
vek 18 – 39 rokov (1976 a ml.)
B
vek 40 – 49 rokov (1966 a ml.)
C
vek 50 – 59 rokov (1965 a st.)
D
vek 60 a viacej rokov (1955 a st.)
Ženy
E
vek 18 – 34 rokov (1981 a ml.)
F
vek 35 – 49 rokov (1980 a st.)
G
vek 50 – 60 rokov ( 1965 a st.)
H
vek 60 a viacej rokov (1955 a st.)
Juniori
I
(rok narodenia do 1997 )
Juniorky
J
(rok narodenia do 1997)
Prihlášky :
Atletické oddiely podajú prihlášky tak, aby najneskôr do 14.08.2015 ( piatok ) do 18:00
hod. bola prihláška elektronickou formou Doručená na adresu :
prihlasky@hrdosport.sk
alebo sa na podujatie možno prihlásiť cez registračný portál www.hrdosport.sk
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
Štartovné:
3 Eur za pretekára (deti predškolského a školského veku štartovné neplatia)
Kancelária pretekov: bude otvorená v , dňa 16. 8. 2015 od 8.00 hod. do skončenia pretekov.
Prezentácia:
končí 30 minút pred začiatkom pretekov.
Časový rozpis:
08:00 – 9:30 hod. prezentácia detských kategórií MALÝ VRŠATEC
09:45 hod. štart detských kategórií SOU Pruské – MALÝ VRŠATEC, dĺžka trate 800 m
10:00 hod. vyhlásenie výsledkov MALÝ VRŠATEC
08:00- 9:30 hod. prezentácia kategórií HORSKÝ KROS PRUSKÉ - VRŠATEC 2015.
10:15 hod. štart mužských a ženských kategórií, juniorov a junioriek
12:30 hod. vyhlásenie výsledkov v priestore cieľa

Šatne:
Občerstvenie :
Výsledky:

Rôzne:

Ceny:
Sponzori:

Organizátor poskytne možnosť prezlečenia v Zdravotnom stredisku Pruské a odvoz
osobných vecí do miesta cieľa.
V cieli budú podávané tradičné posúchy, pivo a iontový nápoj.
Výsledky budú k dispozícii on-line na adrese www.hrdosport.sk. Kompletné výsledky
budú zverejnené po skončení pretekov na internetovej stránke www.hrdosport.sk,
www.atletikasvk.sk a na stránkach www.beh.sz.sk , www.beh.sk ,www.joggingklubdca.sk
Preteká sa podľa pravidiel IAAF a týchto propozícií. Jedna občerstvovacia stanica bude
na 6. km. Majstrom SR v kategóriách MA, ŽA, junior a juniorka sa môžu stať len
registrovaní bežci v SAZ.
V kategóriách veteránov členstvo nie je podmienkou. Pre každého pretekára je
pripravený pohár s logom HK Pruské – Vršatec 2015.
Pre prvých troch pretekárov v každej kategórií sú pripravené finančné odmeny.
ÚNIA behov do vrchu, Jogging klub Dubnica nad Váhom, SAZ

