VIII. ČÍČOVSKÝ BEH

PROPOZÍCIE

VIII. BEŽECKÁ SÚŤAŽ

„Každý, kto beží, je pred každým, kto kráča, a každý, kto kráča, je pred tým, kto sedí.“ (Tom Bunk)
Realizované s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja

HLAVNÝ USPORIADATEĽ: Obec Číčov
HLAVNÝ PATRÓN SÚŤAŽE: Ing. Csaba Földes – starosta obce Číčov
DÁTUM KONANIA PRETEKOV: 11. septembra 2021 (sobota)

INFORMÁCIE:

PREZENTÁCIA:
Online registrácia: https://ttt-tata.hu/Rendezv/Szabadido/Futas/09.11---csicso-futas.html
Viac informácií na www.cicov.sk v linke aktuality.
Použité bude elektronické meranie SportIdent.
Pred registrácia na miestnom obecnom úrade do 10. júna 2021 (piatok),
na mieste konania-miestne športové ihrisko a športový dom v deň behu
od 07:45 hod. do 09:15 hod.

POZNÁMKA: Pre zaradenie do kategórie: rozhodujúci rok narodenia
Občerstvenie a strava je pre účastníkov zabezpečená
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: maloleté do 15 rokov a obyvatelia Číčov zdarma,
ostatní dospelí 3 eur/os., účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti
POVRCH TRATE: asfalt
VYHODNOTENIE: 11:45 hod.

035/7795 103, obecny.urad.cicov@gmail.com
0908/789 782, aniko.kollarova@gmail.com
alebo na mieste menovania

ŠTARTUJÚ: Registrovaní a amatérski súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť, deti na zodpovednosť svojich rodičov muži 4 a 10 km, ženy 4 a 10 km

KATEGÓRIE: Muži a ženy 4 a 10 km
15-29 rokov (1992 – 2006)

30-39 rokov (1982 - 1991)

40-49 rokov (1972 – 1981)

50-59 rokov (1962 - 1971)

nad 60 rokov (0 - 1961 )

CENY 4 a 10 km: Ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1.-3. mieste, budú odmenení s trofejou. Všetci, ktorí dobehnú do cieľa získajú medailu.
UPOZORNENIE:
• Preteky sa uskutočnia za každého počasia.
• Pred pretekmi nebude lekárska prehliadka, každý sa na nej zúčastní na vlastnú zodpovednosť.
• Všetci pretekári sú povinní dodržiavať pri bežeckých pretekoch pravidlá cestnej premávky.
• Organizátori nezodpovedajú za stratené veci, výstroj, oblečenie a iné.
• Súťažiaci budú pretekať na vlastné náklady resp. na náklady združenia.
• Súťažiaci môžu súťažiť výlučne vo svojej kategórii.

KAŽDÉHO ZÁUJEMCU SRDEČNE OČAKÁVAME!

