Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar, Základná škola s materskou školou
usporiadajú 6. ročník cestného behu

ZAVARSKÁ

SEDMIČKA

Z-7

Zavar (okres Trnava), sobota 14. mája 2022 o 17:00 h
ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:
Predseda:
Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce, tel. kontakt: +421 948 134 255
Technický manažér:
Michal HORVÁTH, tel. kontakt: +421 915 714 612
Manažér pre propagáciu a registráciu: Jana SOBOTOVÁ, tel. kontakt: +421 911 727 877
Manažér pre preteky detí: Mgr. Andrea Mršťáková, tel. kontakt: +421 911 368 322
Hlavný rozhodca:
Milan KRAIC, tel. kontakt: +421 903 243 206
Lekár pretekov:
MUDr. Peter BAKIČ
Členovia štábu:
Peter DOBŠOVIČ
Moderátor:
Marián PAVLÍK
TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Kategórie:
A – muži do 39 rokov
B – muži od 40 do 49 rokov
C – muži od 50 do 59 rokov
D – muži od 60 do 69 rokov
E – muži od 70 rokov

A
M 40
M 50
M 60
M 70+

F – ženy do 34 rokov
Ž
G – ženy od 35 do 49 rokov Ž 35
H – ženy od 50 rokov
Ž 50+

Štart celého pelotónu ZAVARSKEJ SEDMIČKY pred Obecným športovým areálom o 17.00 h.
Popis trate:
Rýchly asfaltový okruh bez prevýšenia v uliciach Zavara, vzdialenosť 7 000 m.
Informácie:
Obecný úrad, Viktorínova 14, 919 26 Zavar, okres Trnava, e-mail: zavar@zavar.sk; starosta@zavar.sk
Michal Horváth, e-mail: horvath.zavarska7@gmail.com
Prezentácia účastníkov Z-7:
Budova telocvične, ulica Športová 31; v deň pretekov v čase od 14.00 h do 16.45 h.
On-line registrácia:
Pretekárov prosíme uviesť do prihlášok aj bydlisko. Registrácia: https://lnk.sk/suem
Štartový vklad Z-7:
Cena štartovného pri on-line registrácii je 5,- €
Cena štartovného na mieste v deň pretekov je 7,- €
Ceny Z-7:
Finančné odmeny pre vekové kategórie mužov a žien sú rovnaké:
1.miesto 30,- €, 2.miesto 25,- €, 3.miesto 20,- €
Prémia Z-7:
Prekonanie traťového rekordu bude odmenené v kategórii muži v hodnote 50 € a rovnako v kategórii
ženy v hodnote 50 €.
Traťový rekord Z-7 v kategórii muži: Martin Rusina s časom 22:40 min. (r.2021)
v kategórii ženy: Ľubomíra Maníková s časom 26:60 min. (r.2018)

Vecná cena:
Vecnú cenu získajú najstarší účastník a najstaršia účastníčka pretekov Z-7.
Bonus pre občanov Zavara Z-7:
Prví traja najlepší domáci bežci a bežkyne, resp. rodáci zo Zavara budú finančne odmenení:
muži 1.miesto 30,- €, 2.miesto 25,- €, 3.miesto 20,- €
ženy 1.miesto 30,- €, 2.miesto 25,- €, 3.miesto 20,- €
Tombola:
Na všetkých účastníkov Z-7 čaká tombola.
Vyhlásenie výsledkov Z-7:
Ocenenie víťazov v jednotlivých kategóriách sa uskutoční v budove telocvične/vedľa budovy
telocvične (v závislosti od počasia), ul. Športová 31 v Zavare o 19:00 h v deň pretekov.
Občerstvenie:
Po skončení pretekov bude pre bežcov a bežkyne Z-7 pripravené občerstvenie.
Rámcové preteky detí so štartom o 14.00 h.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Predškolský vek:
Žiaci 1., 2. ročník:
Žiačky 1., 2. ročník:
Žiaci 3., 4. ročník:
Žiačky 3., 4. ročník:
Žiaci 5., 6. ročník:
Žiačky 5., 6. ročník:
Žiaci
7. ročník:
Žiačky
7. ročník:

50 m
60 m
60 m
200 m
200 m
400 m
400 m
800 m
800 m

Registrácia detí:
Vonkajšie priestory obecného športového areálu, ul. Športová 31, v deň pretekov od 12:00 h. do
14:00 h.
Rámcové preteky detí predškolského veku, žiakov, žiačok a dorastencov v bežeckých disciplínach sa
uskutočnia v čase od 14:00 do 15:00 h. Víťazi budú odmenení medailami a vecnými darmi hneď po
skončení pretekov. Sladká odmena bude pre všetkých štartujúcich v rámcových pretekoch.
Pre rámcové preteky neplatí elektronická registrácia vopred.
Pre prvých sto účastníkov v hlavných pretekoch Z-7, po ich úspešnom ukončení, čaká v cieli krásna
pamätná medaila.
POZNÁMKA:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za
škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady a na
vlastnú zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).
Priestor na prezliekanie je pripravený v budove telocvične. Parkovanie motorových vozidiel je možné
na uliciach Budovateľská a Záhrady, ktoré nadväzujú na Športovú ulicu.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ZAV-7. PRÍĎTE SI ZABEHAŤ A ZABAVIŤ SA V PRÍJEMNOM
PROSTREDÍ ZAVARA.

