AGROTÍM INLINE RACE
1. ročník polmaratónu v rýchlokorčuľovaní
(propozície)
Organizátor:
Klub rekreačného športu
AGROTÍM spol. s.r.o.

Zemplínsky

Klečenov

pod

záštitou

firmy

Riaditeľ pretekov:
Ing. Robert Engel – predseda klubu rekreačného športu Zemplínsky Klečenov
Čas konania pretekov:
23.08.2014 (sobota) so štartom o 10.30 hod. v obci Zemplínska Nová Ves, časti
Zemplínsky Klečenov pri firme AGROTÍM spol. s.r.o..
Popis trate:
Celková dĺžka trate 21,1 km. Povrch trate je asfaltový a mimoriadne kvalitný
a v jednom prípade križuje železničné priecestie. Vedie obcami Zemplínska
Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov, pokračuje do obce Stanča, okrajovo
zasahuje obec Zemplínska Nová Ves, časť obce Úpor a späť do časti
Zemplínsky Klečenov.
Štartovné:
7 EUR – muži a ženy prihlásení do 31.07.2014 cez On-line platbou prevodom,
alebo vkladom na účet organizátora:
Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov,
číslo účtu: 5052574877/0900,
variabilný symbol: uveďte dátum narodenia (12.04.1980 – 12041980)
do poznámky uveďte: meno a priezvisko + AGROTÍM
10 EUR – rovnakým spôsobom na účet po 31.07.2014 do 15.08.2014.
Po 15.08.2014 už nerobte úhrady a vklady na účet.
10 EUR – na mieste konania pretekov pri prezentácií.
Registrácia:
23.08.2014 (sobota) v čase od 08.00 do 09.30 hod. v kultúrnom dome časti obce
Zemplínsky Klečenov.
Šatne:
Kultúrny dom časti obce Zemplínsky Klečenov.

Lekárske zabezpečenie:
NSP v Trebišove
Bezpečnosť:
- všetci účastníci sú povinní počas pretekov dodržiavať pravidlá cestnej
premávky,
- na kritických miestach bude usmerňovať pretekárov organizátor preteku
v súčinnosti s dopravnou políciou,
- pretekári štartujú na vlastné riziko a musia byť vybavení prilbou,
doporučené sú chrániče kolien, lakťov a rukavičky,
- preteká sa podľa pravidiel atletiky a v súlade s týmito propozíciami.
Občerstvenie:
Bude poskytnuté priebežne počas pretekov a po pretekoch bude podaný obed
v kultúrnom dome časti obce Zemplínsky Klečenov.
Štartujú:
Muži a ženy nad 16 rokov.
Ceny a odmeny:
Kategória muži 16 – 99:
1. miesto – 200 EUR
2. miesto – 150 EUR
3. miesto – 100 EUR

Kategória ženy 16 – 99:
1. miesto – 120 EUR
2. miesto – 80 EUR
3. miesto – 50 EUR

Odmenení budú diplomom muži a ženy, ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste
v nasledovných kategóriách:
Muži: J, S, AK30, AK40, AK50, AK60, AK70
Ženy: J, S, AK30, AK40, AK50
(Vyhlásené budú len kategórie, kde budú klasifikovaní minimálne 4 pretekári)
Protesty:
Možno podať po ukončení pretekov u riaditeľa pretekov za poplatok 10 EUR.
Poznámka:
Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas preteku.
Informácie podáva:
Riaditeľ pretekov
Ing. Robert Engel (email – rengel707@gmail.com, mobil 0911 714142)
a
p. Pavol Petro (email – upor@centrum.sk, mobil 0907 633155)

