CHARAKTERISTIKA
Mestský beh je situovaný v Bratislave-Petržalke. Bežecká trať je na uzatvorenej komunikácii
(Antolská-Dolnozemská cesta) a na asfaltovom povrchu. Zázemie je situované v areáli Grand
Hotela. Sprievodný program ponúka rozmanité aktivity ako pre deti, tak i pre dospelých. Súčasťou
sú edukačné prednášky exTRImizmus, a MERCURY TRIATLON EXPO. ENGERUN je súčasťou
PRESSBURG TRIATHLON 2018.

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ AKADÉMIA ORGANIZÁTOR
ZÁŠTITA:
ADRESA:
WEB:
MIESTO:
DÁTUM:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Zadunajská cesta 27, 851 01 Bratislava
www.etriatlon.sk
Bratislava - Petržalka, Draždiak Grand Hotel
09.06.2018
PhDr. Denis Barna
Bc. Pavol Peciar
0904 22 05 05
etriatlon@etriatlon.sk
www.etriatlon.sk

SÚŤAŽNÝ RIADITEĽ PODUJATIA:
V Ý B O R TECHNICKÝ DELEGÁT:

KONTAKT:
EMAIL:
REGISTRÁCIA:

PROGRAM PODUJATIA
PIATOK
18:00-19:00

SOBOTA

07:00 - 11:30
12:00 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 16:00

REGISTRÁCIA Grand Hotel (Draždiak)
REGISTRÁCIA Grand Hotel (Draždiak)

ENGERUN (8 km /1 km / 500m / 350m / 200m)
TriFUN Kids TRIATHLON
OFICIÁLNE VYHODNOTENIE

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK
Sada štartovacích čisiel, čip, bežecký vak, bidon / občerstvenie na trati / finisherská medaila po
úspešnom absolvovaní pretekov / občerstvenie a oddychová zóna /
REFUNDÁCIA: Zaplatené štartovné sa nevracia, možnosť presunutia na nasledujúci rok. Štartovné je neprenosné.

POPIS TRATE
ŠTART:

areál GRAND
HOTELA

CIEĽ:

areál GRAND
HOTELA

ENGERUN

Dĺžka 8 km (1 okruh). Povrch: asfalt. Značenie trate pre pretekárov každý začatý 2 km. Meranie vzdialenosti – GPS. Časový limit na
ukončenie pretekov – 1.30h

Meranie časov:

Destské behy budú vyznačené a budú prebiehať v areáli Grand Hotela.
Meranie pomocou čipov, zabezpečuje VOS PTK, detské kategérie
nebudú merané pomocou čipov.

KATEGÓRIA:
ENGERUN 8km
ENGERUN Kids 1km/ 500m/350m/200m

ŠTARTOVNÉ
DO 8.6.2018
10,- EUR
3,- EUR

NA MIESTE:
15,- EUR
5,- EUR

PRIZE MONEY
DISCIPLÍNY a
KATEGÓRIE
ENGERUN Kids
200m
2011-2013
ENGERUN Kids
350m
2009-2010
ENGERUN Kids
500m
2007-2008
ENGERUN Kids
1 km
2003-2006
ENGERUN Muži
ENGERUN Ženy

1.

2.

VECNÉ CENY

150,100,-

3.

VECNÉ CENY

100,75,-

50,30,-

PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVÁ LISTINA, PLATBY, VÝSLEDKY
Prihlasovací formulár - link sa nachádza na www.etriatlon.sk
Po vyplnení registračného formulára a zaplatení štartovného bude pretekár zverejnený na oficiálnej štartovej listine pretekov.

Dátum prihlásenia pretekára sa počíta od dátumu doručenia registračného poplatku na účet organizátora!

Maximálny počet štartujúcich je 500 pretekárov.
Oficiálne výsledky súťaže budú dostupné na stránke www.etriatlon.sk

PODMIENKY ÚČASTI
Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko, je povinný dodržiavať pravidlá cestnej
premávky a nesie plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť a zdravotný stav. Všetci účastníci sú
povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za
škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu
nepredvídateľných okolností. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru
s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Zaplatením štartovného poplatku účastník súhlasí s
propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami preteku.
Súhlas s účasťou pretekára mladšieho ako 18 rokov musí svojím podpisom potvrdiť zákonný zástupca.

Vyplnením formulára organizátora účastník potvrdzuje, že rozumie a akceptuje pravidlá pretekov,
zaväzuje sa k ich dodržiavaniu a zároveň dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov
organizátorom na úkony potrebné k organizácii pretekov. Účastník dáva organizátorom súhlas na
použitie a publikovanie fotografických snímkov a audiovizuálnych záznamov svojej osoby,
vyhotovených na PRESSBURG TRIATHLON 2018, TriFUN KIDS TRIATHLON 2018 a
ENGERUN 2018. Zároveň súhlasí so zasielaním informačných materiálov, marketingových
materiálov a ostatných informácií súvisiacich s pretekmi a Slovenskou Triatlonovou Akadémiou.

