PROPOZÍCIE
MEMORIÁL KOŠECKÉHO
Usporiadatelia:

Mesto Trenčianske Teplice,
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice

Termín:

08. 10. 2021 (sobota)

Miesto:

Trenčianske Teplice, Kúpeľné námestie

Kontakty:

Mária Hollá, 032 / 655 6725, e-mail: oocrtt@teplice.sk

Hlavní funkcionári:

Predseda OV:
Riaditeľ pretekov:
Časomiera:

Prihlášky:

Prihlásiť
sa
môžete
on-line
na
adrese
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/645, alebo na mieste.
Prihlasovanie on-line končí 07.10.2021 o 24,00 hod.
Prezentácia na mieste konania pretekov 08. 10. 2021 od 16,00 do
17,15 hod.

Pravidlá:

Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky IAAF

Štartovné:

5 EUR

Ceny:

Ocenení budú prví traja z každej kategórie. Vyhodnotenie bude
prebiehať po skončení pretekov.

Občerstvenie:

Občerstvenie bude zabezpečené v priestore štartu a cieľa po
dobehnutí do cieľa.

Časový rozpis:

16,00 – 17,15
17,30

Kategórie:

A - muži do 40 rokov
B - muži do 50 rokov
C - muži nad 50 rokov
D - ženy do 35 rokov
E - ženy nad 35 rokov
F - juniori
G - juniorky

Zuzana Frajková Ďurmeková
Michaela Fedorová
HRDO šport

prezentácia dospelých kategórií
štart pretekov
2000 – 1981
1978 - 1971
1970 a starší
2000 - 1986
1985 a staršie
2002 - 2001
2002 - 2001

5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km

Zdravotný stav:

Účastník svojou registráciou na športové podujatie potvrdzuje, že si je
vedomý zvýšených nárokov, ktoré budú na jeho organizmus kladené
pri podávaní športového výkonu a že jeho zdravotný stav a kondícia
zodpovedajú tejto skutočnosti. Účastník týmto vyhlasuje, že je
dostatočne pripravený na absolvovanie behu a nie je si vedomý žiadnej
zdravotnej komplikácie, ktorá by mu mohla spôsobiť vážne zdravotné
ťažkosti alebo ohroziť jeho život. V prípade akýchkoľvek pochybností
odporúčame účastníkom absolvovať pred štartom lekársku prehliadku
a dôkladne zvážiť svoju účasť na tomto podujatí. Účastník svojou
registráciou prehlasuje, že na ňom štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Trať:

Povrch trate je asfaltový/betónový s miernym prevýšením.

Trasa:

Kúpeľné námestie – Kúpeľná ulica – park – Kúpeľná ulica – Kúpeľné
námestie

