Názov: Marina RUN 2019
Dátum: 23.6.2019
Ročník: I.
Miesto: Marina Liptov, Bobrovník 140
Trať: asfalt 80%, lesná cesta 20%
Dĺžka: 10km
Kategorie:
● Muži A 18 - 39
● Muži B 40 - 49
● Muži C 50 - 59
● Muži D nad 60
● Ženy A 18 - 39
● Ženy B 40 - 49
● Ženy C 50 - 59
● Ženy D nad 60
Certifikovaná trať: nie
Štart: 10:30
Registrácia: 8:00 - 10:00
Štartovné: online do 15.6.2019 do 23:59 12€/osoba.
Prihlasovanie možné na:
https://www.vysledkovyservis.sk/marina-run-prihlaska
Možné prihlásenie na mieste. Hotovosťou 17€/osoba.
Organizátor:
Barbora Falisová
0910 900 060
barbora.falisova@marinaliptov.sk
https://www.marinaliptov.sk/marina-run-2019/

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 21.6.2019 o 12:00, alebo v momente naplnenia
účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať
prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí
v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Online prihlasovanie platí aj pre
mládežnícke kategórie.
Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení
online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná
pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak
nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom
platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné
poštovou poukážkou.
Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky
budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.
Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a
nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové
číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na
inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine
inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.
Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje
použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného
ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím
predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu,
prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po
skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 15.6.2019 do 23:59h je možné zaplatené štartovné
presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je
možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného
účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do
15.6.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj
všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový
účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

