
 

 
 

 

 
 
 
Propozície: 
 
Dátum:   4. apríla  2015 - sobota 

Riaditeľ pretekov:   Miroslav Otépka 

Hlavný rozhodca:     Pavel Bíla 

Kontakt:                OcÚ Hlboké – tel. 034 654 8718 

E-mail:   obechlboke@obechlboke.sk 
               Otépka:  034 65 76285, 0910 939 130 

 

Štart a ciel:             ihrisko TJ o 12:00 hod. 

Ţiacke kategórie:    ihrisko TJ  o 10:00 hod. 

Prezentácia:             na mieste štartu do 12:00 hod. 

               žiaci do 10:00 hod.  

Kategórie:                 Ženy, ženy nad 35,45  

                                   Muži, muži nad 40, 50, 60, 65 a 70 
     Juniori, juniorky  
      Dorastenci, dorastenky  
                                  Žiaci  ročník 2000 - 2013 

 

Trať:                asfaltová cesta 

                                  muži, veteráni - 9 km 
                                  ženy, juniori, dorast, muži nad 70   - 4 km 
               žiaci     - 60 m až 700 m   
 

Ceny:                        finančné odmeny v každej kategórii:                                   

                muži – 20, 13, 10 € 
      V 40  –   15, 10, 7 € 
        V 50, 60, 65, 70 –   13, 10, 7 €  
      ženy -    15, 10, 7 €   
                    Ž 35, 45 –   13, 10, 7 € 

dorast juniori a žiaci – diplomy a medaily 

 

 

 

 

Štartovné:             muži, veteráni, ženy    4 €  alebo 100 Kč 
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Ďalšie podmienky: 
-     každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo  za neprerušenej cestnej   

premávky 
-     každý pretekár ručí za svoj zdravotný stav, za deti rodičia 
- pri prekonaní traťového rekordu finančná  odmena v každej kategórii 
- minimálny počet účastníkov na vyhodnotenie v kategórii sú  piati pretekári 
- nie je potrebné vopred zasielať záväzné prihlášky 
- preteky sa uskutočnia za každého počasia a obsadenia 

 
Občerstvenie:  každý účastník po skončení preteku 

 
Sprievodné podujatie : vystúpenie heligonkárov  a v prípade priaznivého počasia                             
  
 
 
 
 

Harmonogram 
 

10:00 hod   400 m  najmladší žiaci/žiačky     2004-05 
10:10 hod   600 m  mladší žiaci/žiačky 2002-03 
10:20 hod   700 m  starší žiaci/žiačky   2000-01 
10:30 hod   100 m  mladšia prípravka ch/d 2006-07 
10:40  hod   100 m  prípravka ch/d  2008-09 
10:50  hod   60 m  mini chlapci/dievčatá 2010-11 
11:00  hod   60 m  benjamínkovia ch/d 2012-13 
 
 

Vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií po každej disciplíne 
 
12:00 hod   4 km  dorastenci/dorastenky  
    4 km  juniori/juniorky    
    4 km  ženy  
    4 km  muži nad 70    
    9 km  muži 
 

 
13:30 hod  Vyhlásenie výsledkov.  
 
 
 
 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu štartovacieho času.   
 

 

 


