
             Tlmačský polmaratón 
32. 

ročník

             
                 P R O P O Z Í C I E

Vyhlasovateľ: MESTO TLMAČE
   
 Organizátor: MsKS TLMAČE

ATLETICKÝ KLUB MESTA TLMAČE

Generálny partner:

Slovenské elektrárne spoločnosť skupiny Enel 

Hlavný reklamný partner: 

ASHARIA

Dátum konania:     2. máj 2015

TRAŤ:

1. dospelí -  21,1 km – Tlmače – Lipník - Malé Kozmálovce - Nový Tekov – 
- po Kalnú nad Hronom a späť

2. dospelí (rekreační bežci) – 10,6 km – Tlmače – Lipník – Malé Kozmálovce – 



po Nový Tekov a späť
                                   

3. deti  -        Dom služieb - ZŠ
                   (okruhy podľa vekových  kategórií)

VEKOVÉ KATEGÓRIE  ÚČASTNÍKOV:
           

 1. muži 
- absolútne poradie 
- do 40 rokov, nad 40, 50, 60, 70 rokov

2. ženy 
- absolútne poradie
- kategórie do 40, nad 40, 50, 60 rokov

3. muži 10,6 km
- bez rozdielu veku

4. ženy 10,6 km
- bez rozdielu veku

5. deti
      - Pred hlavnými pretekmi  sa  uskutočnia preteky detí predškolského veku,
      mladších a starších žiakov

ŠTARTOVNÉ:  6,-  € 
(dospelí)

7.30 - 8.45 hod. PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV    
Spoločenský dom Tlmače – deti

9.00  hod. ŠTART – DETI

po ukončení behu detí VYHODNOTENIE  - DETI     
    
7.30 – 9.45 hod. PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV    

Spoločenský dom Tlmače – dospelí

10.00  hod. ŠTART – DOSPELÍ



13.00 hod. VYHODNOTENIE - DOSPELÍ      

OBČERSTVENIE:                    na 5,3 km, na 10,6 km (na obrátke), na 15,9 a 
 v cieli

CENY: 
finančné                 - dospelí 21,1 km

štartovné zdarma v ďalšom roku - dospelí 10,6 km
na hlavnom preteku

upomienkové predmety - detské kategórie 
 

Pamätný pohár primátora mesta Saint Just en Chaussée  
– za najlepší čas pretekára – obyvateľa Tlmáč 

Každý dospelý pretekár  a ocenené deti dostanú tričko s logom pretekov.

FINANCOVANIE:                      Náklady    spojené    s    realizáciou    podujatia 
sú financované z grantových a  sponzorských 
príspevkov a príspevku mesta Tlmače.

*  Pretekári  sú  povinní  dodržiavať  pravidlá  cestnej  premávky,  pretekov  sa 
zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. 

* Usporiadatelia nezodpovedajú za škody, spôsobené pretekárom počas podujatia.

*  Pretekári  sú  si  vedomí  svojho  zdravotného  stavu  a  štartujú  na  vlastnú 
zodpovednosť; 

*   Pretekári sú povinní mať pri sebe kartu  zdravotného poistenia.

* V prípade záujmu o ubytovanie  -  t. č. 0905 638 015 – ubytovňa Spoločenský dom 
Tlmače - Lipník.

* Pretekári sú povinní dodržať pokyny usporiadateľa pri zaobchádzaní 
s meracími čipmi



Riaditeľ preteku: Miroslav Kupči, primátor mesta


