Beh okolo Ameriky
V. ročník
PROPOZÍCIE
Termín:

23. september 2022 o 16,00 hod. (piatok)

Miesto:

Trnovec nad Váhom, rybník Amerika III

Usporiadateľ:

Obec Trnovec nad Váhom, DO Fénix Trnovec nad Váhom,
ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom, Atletický oddiel Šaľa

Hlavný funkcionári:
Riaditeľ podujatia:
Predseda org. výboru:
Hlavný rozhodca:
Časomiera:
Zdravotná služba:

Oliver Berecz
Katarína Tusková
Róbert Mittermayer
časomiera KRIL
Michaela Tusková

Štartujú:

muži a ženy:

roč. nar. 2002 a starší, prípadne mladší
(2003 – 2004) v rozsahu pretekania sa v SAZ
dorastenci a dorastenky:
roč. nar. 2005 – 2006
st. žiaci a st. žiačky:
roč. nar. 2007 - 2008
ml. žiaci a ml. žiačky:
roč. nar. 2009 – 2010
najml. žiaci a najml. žiačky: roč. nar. 2011 a mladší

Disciplíny:

muži:
ženy, dorastenci a dorastenky:
st. žiaci a st. žiačky:
ml. žiaci a ml. žiačky:
najml. žiaci a najml. žiačky:

Prihlášky:

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli
https://www.kril.sk/registracia/behokoloameriky
Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 22.9.2022 (štvrtok)
do 12:00 hod. (Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie
ukončí), alebo v deň pretekov pri prezentácii za poplatok k štartovnému + 1
€.

Štartovné:

prihlásení pretekári pri potvrdení štartu štartovné 2 €
neprihlásení pretekári 3€

5 kôl cca 4 km
3 kolá cca 2,4 km
2. kolá cca 1,6 km
1. kolo cca 0,8 km
1. kolo cca 0,8 km

Prezentácia:

od 14,30 hod. do 15,30 hod. v priestore označenom „Prezentácia“ pri
rybníku

Popis trate:

Trať je po poľnej ceste okolo rybníka Amerika III. a časť je po betónových
paneloch príjazdovej komunikácie – jedno kolo má približne 0,8 km.

Odovzdávanie cien: priebežne počas podujatia
vecné ceny, medaily a diplomy
Tech. podmienky:

Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel
Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Prezentácia:

Minimálne 15 minút pred štartom príslušnej disciplíny. Štartovné číslo
s čipom si každý pretekár prevezme pri prezentácii.

Občerstvenie, strava: Pre účastníkov behu je občerstvenie zabezpečené v rámci štartovného
Parkovanie:

Za obcou na označenom mieste
ČASOVÝ PROGRAM

16:00
16:10
16:30
16:55
17:15

Otvorenie
najml. žiaci a najml. žiačky
ml. žiaci a ml. žiačky
st. žiaci a st. žiačky
dorastenci a dorastenky
Ženy
muži

(2011 a ml.) 1. kolo cca 0,8 km
(2009 – 2010) 1. kolo cca 0,8 km
(2007 - 2008) 2. kolá cca 1,6 km
(2005 - 2006) 3. kolá cca 2,4 km
(2002 a st.) 3. kolá cca 2,4 km
(2002 a st.) 5. kôl cca 4 km

Mapa

