Propozície SŠ utrovské ho bež ecké ho marató nu
Termín

17.11.2017 (piatok, štátny sviatok)

Usporiadateľ

Telovýchovná jednota Ioan 1209

Určenie pretekov

Štafetový cezpoľný beh družstiev (28 kôl) s max. limitom 5 hodín

Zhromaždisko
Prezentácia

Štart

Predchádzajú mu individuálne preteky detí
Priestor pred pohostinstvom Wigvam v Ivanke pri Dunaji, pri jazere Štrkovka
(na konci Hviezdoslavovej ulice)
GPS: N 48.1768, E 17.2649
17. 11. 2017, od 9:00 do 09:45 v mieste zhromaždiska (každý pretekár
dostane jedinečné číslo)
Dodržte čas!!!
Deti musia byť na štarte svojej kategórie aspoň 5 minút pred pretekmi. Nie je
potrebná žiadna registrácia ani prezentácia.
Presne o 10:00, predtým sa musia prví pretekári z každého tímu podpísať,
aby sa dostali do priestoru štartu

Kategórie

Štarty detských pretekov sú od 9:00 (prispôsobené počtu zúčastnených detí)
Na všetky behy bude použitý prírodný chodník okolo jazera so štartom pred
Wigvamom. Dĺžka okruhu je cca 1500m.
Štafetový bežecký maratón – družstvá 4 až 8 bežcov starších ako 15 rokov

Štartovné

Detské individuálne preteky
• mladší žiaci a žiačky (narod. 2007+) – 1 kolo
• starší žiaci a žiačky (narod. 2002-06) – 2 kolá
Štafetový bežecký maratón – 20,- eur za družstvo zaplatené vopred

Opis trate

Prihlasovanie

Vyhodnotenie

Detské preteky – dobrovoľné
Do 12.11. do 24:00 cez on-line systém na adrese
http://www.ioan1209.sk/akuality/172-sutrovsky-bezeckymaraton2017#prihlasovanie.
Prihlášky budú akceptované len po prijatí platby na bankový účet.
Počet družstiev je obmedzený na 20! Štartovné čísla sa prideľujú v poradí,
v akom družstvá zaplatia štartovný poplatok a v tomto poradí budú aj radení
na štarte.
Štafetový bežecký maratón – cca 10 minút po dobehnutí posledného
družstva, najneskôr o 15:10, ocenené budú prvé tri družstvá ktoré odbehnú
všetkých 28 kôl pri vystriedaní 4-8 členov za dodržania včetkých ostatných
pravidiel.
Detské preteky – čo najskôr po odbehnutí, ocenení budú prví 3 súťažiaci
v každej kategórii, zvlášť chlapci a dievčatá.

Riaditeľ pretekov

Vladimír Letenay

Dôležité!

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú
zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom
počas alebo následkom týchto pretekov.
Každý člen družstva musí odbehnúť minimálne 1 kolo, spolu musia
prebehnúť 28 kompletných kôl. Spôsob striedania je voľný.
Členovia družstva sa už počas pretekov nemôžu za žiadnych okolností
meniť/dopĺňať!
Každý súťažiaci je povinný dodržiavať zásady Fair play (nebrániť ostatným
pretekárom v behu, neskracovať si trať, správať sa ohľaduplne pri
predbiehaní, neblokovať predbiehajúceho rýchlejšieho pretekára, ...).
Nedodržanie môže byť dôvodom na vylúčenie družstva z ďalšieho priebehu
pretekov, resp anulovanie výsledku družstva.
Na trati bude súťažiacim zabezpečené drobné občerstvenie / pitný režim.

Fair play

Občerstvenie
Štartovné čísla

Odovzdávka
Počasie

Každé družstvo dostane príslušný počet štartovných čísel pri prezentácii.
Každé štartovné číslo obsahuje identifikáciu družstva (veľké číslo 1..20)
a identifikáciu člena tímu (malé číslo 1..8). Malé čísla si rozdelia medzi seba
jednotlivý pretekári daného družstva. Na štart budú pripustení len pretekári
s malým číslom 1. Následné striedanie členov je lubovoľné, avšak aspoň 4
členovia musia zabehnuť aspoň jedno kolo, aby bol tím klasifikovaný.
Odovzdávka medzi jednotlivými členmi družstva v štafetovom behu sa
vykonáva viditeľným dotykom ľubovolných častí tela v na to určenom úseku
v priestoroch štartu a cieľa.
Vzhľadom na novembrový dátum sa beh uskutoční aj za “novembrového“
počasia (t.j. bude sychravo, pršať, ...). Pokiaľ by ale z dôvodu počasia bola
ohrozená bezpečnosť učastníkov (napr. námraza, …) má organizátor právo
preteky presunúť na iný vhodný termín.
Vladimír Letenay
riaditeľ pretekov

