Kráľovský beh
pod záštitou starostu obce Kráľová pri Senci

Kráľová pri Senci, Piatok 5. 7. 2018 o 11.00
Usporiadateľ: EMKO Športový klub o.z.
Štart pretekov: Futbalový štadión Kráľová pri Senci
Prezentácia: ‐ 5.7.2018 od 8 : 00 hod. pri futbalovom štadióne
‐ najneskôr 30 minút pred štartom svojej kategórie
Trat pretekov: asfaltová cesta
Štart hlavného preteku : 11:00 hod
Informácie: Radovan Bobrík, mobil: 0911 489 070,
e‐mail: rado.bobrik@gmail.com
Milan Leskovský mobil:
e‐mail :
Aktuálne informácie: fb Kráľovský beh –Kráľová pri Senci
Kategórie :
Muži ‐ 10 km
M hlavná kategória –vek do 39 rokov
M40 – vek 40 – 49 rokov
M50 – vek 50 – 59 rokov
M60 – vek 60 a viacej rokov
Ženy ‐ 5 km
Ž hlavná kategória – vek do 39 rokov
Ž40 – vek 40 – 49 rokov
Ž50 – vek 50 a viacej rokov
Najlepší Kráľovčan (podmienka trvalý pobyt Kráľová pri Senci)
Najlepšia Kráľovčanka (podmienka trvalý pobyt Kráľová pri Senci)

Detské behy podľa záujmu (prihlasovanie na mieste) – bez štartovného
Štart detských behov : 12:30 hod.

Prihlasovanie:
on‐line prihlasovanie do 3.7.2018, internetové prihlasovanie na linku
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1465&lng=sk

Štartovné:
Platba do 3.7.2019 prevodom na účet
‐ 10 € ( deti a mládež bezplatne )
‐ 12 € v deň preteku na mieste

Platba štartovného: VOS TPK
Štartovné zahŕňa: občerstvenie, pitný režim počas a po pretekoch, štartovné
číslo, zapožičanie čipu na meranie času...
Šatne, WC : v areáli futbalového štadióna
Ceny:

V každej kategórii prví traja vecné ceny

Absolútne poradie muži, ženy : 1. vecné ceny
2. vecné ceny
3. vecné ceny
Časový harmonogram:
Štart: Detské behy od 12:30 hod.
Kráľovský beh 11:00 hod.
Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného pretekára.
Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a
nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov
na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci,
tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.),
pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a
pokyny organizátorov.
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na
športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa
udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie
výsledkov podujatia.

aktuálne informácie – fb: Kráľovský beh –Kráľová pri Senci

