PROPOZÍCIE
NIGHT RUN TRENČIANSKE TEPLICE – MEMORIÁL KOŠECKÉHO
Usporiadatelia:

Mesto Trenčianske Teplice, OOCR TT

Termín:

11.08.2017 (sobota) o 21:00 hod.

Miesto:

Trenčianske Teplice, Kúpeľné námestie

Kontakty:

+421 32 3811 555- turisticko-informačná kancelária Trenčianske
Teplice (denne 09-17)

Hlavní funkcionári: Predseda OV:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Časomiera:

Štefan Škultéty
Martin Jurikovič
Peter Ďuriš
HRDO šport

Prihlášky:

Prihlásiť
sa
môžete
on-line
na
adrese
http://hrdosport.sk/Entries/Create, alebo na mieste. Prihlasovanie online končí 9.8.2018 o 12,00 hod. Prezentácia na mieste konania
pretekov končí 11.8.2018 o 20,30 hod.

Pravidlá:

Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky IAAF

Štartovné:

on-line prihlasovanie
prihlasovanie na mieste

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.

Parkovanie:

Účastník Night-runu môže parkovať od registrácie do polnoci 11.
augusta bezplatne na parkoviskách Mesta Trenčianske Teplice.
Podmienkou je umiestnenie parkovacieho kupónu za čelné sklo. Kupón
obdrží bežec na požiadanie pri registrácii.

Ubytovanie:

Prípadné ubytovania si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne. Pre
účastníkov teplického Night Runu, ktorí sa zaregistrujú vopred online,
ponúka Hotel Panorama **** zvýhodnený víkendový balíček, ktorý
obsahuje ubytovanie na 2 noci pre dve osoby, polpenziu a wellness
(Neobmedzený vstup do zážitkového bazéna s atrakciami
s teplotou 30–31 °C, denne vstup do saunového sveta na 120 min. pre
2 osoby, župan a papuče po príchode na izbe k dispozícii,
neobmedzený vstup do fitness centra). Ak máte záujem túto formu
ubytovania využiť, obráťte sa prosím priamo na recepciu hotela na

do 9.8.2018 do 12,00 hod.
11.8.2018

5 EUR
8 EUR

kontaktoch recepcia@hoteltrenciansketeplice.sk alebo +421 32 655
11 55.

Časový rozpis:

18,00 – 20,30
prezentácia
20,50
otvorenie
21,00
štart všetkých kategórií
(Samotný beh cca. 60 minút)

Kategórie: Dospelí

Mládež

A - muži do 40 rokov
B - muži do 50 rokov
C - muži nad 50 rokov
D - ženy do 35 rokov
E - ženy do 50 rokov
F - ženy nad 50 rokov
G - juniori
H - juniorky
I - žiaci
J - žiačky

1998 – 1979
1976 - 1969
1968 a starší
1998 - 1984
1983 - 1969
1968 a staršie
1999 - 2000
1999 - 2000
2001 a mladší
2001 a mladšie

5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
2 km
2 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.

Organizátori:

Partneri:

Trať:

Povrch trate je asfaltový/betónový s miernym prevýšením (viď mapa).
Trasa: Kúpeľné námestie – Kúpeľná ulica – park – Kúpeľná ulica – Kúpeľné námestie

