Topoľčiansky nočný beh 2019
Propozície
Usporiadateľ:

Informačné centrum mladých Topoľčany

Termín:

13.september 2019

Miesto:

Topoľčany, kataster mesta Topoľčany

Čas podujatia:

14:00 – 22:00 hod.

Štart behu:

20:00 hod., Námestie M. R. Štefánika Topoľčany

Cieľ:

Námestie M. R. Štefánika Topoľčany

Trať:
7560 metrov, pevný povrch po celej trase pretekov
Časový limit:
2 hodiny ( do 22:00 )
Pravidlá pre Beh:
preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.
Pravidlá pre Nordic walking:
pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku
nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom
diskvalifikovaní.
Štartovné - v závislosti od dátumu platby:
13 € pre prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným na číslo účtu
4020335201/7500, IBAN: SK26 7500 0000 0040 2033 5201
15 € pre prihlásených na mieste preteku dňa 13.09.2019 od 14:00 do 19:00

Možnosti platby štartovného:
1. online, táto forma úhrady vám umožní vyhnúť sa komplikáciám a neistote
a verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
2. na mieste preteku dňa 13.09.2019 od 14:00 do 19:00 v priestoroch
prezentácie

Prihlasovanie:
on-line do 06.09.2019 prostredníctvom www.topolcianskynocnybeh.sk

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:
nepretržite od 14:00 do 19:00 . – dňa 13.09.2019 v priestoroch prezentácie
na námestí M. R. Štefánika – lokalizácia pred Mestským úradom
v Topoľčanoch .

Odhlásenie neúčasti pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia

Štartový balík zahŕňa:
•
•
•
•
•
•

štartové číslo so zabudovaným čipom,
SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
mapätná medaila po dobehnutí do cieľa,
možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
občerstvenie po dobehu do cieľa,
možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 1000 prihlásených
bežcov s riadne zaplateným štartovným.

Meranie dosiahnutých časov:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára
bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!

Štartovné čísla:
Štartovné číslo si bežec umiestni na hrudi. Akákoľvek úprava a zásah do
štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší
toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie

Výsledky:
Budú zverejnené po skončení podujatia na http://topolcianskynocnybeh.sk

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na:
Web:

www.topolcianskynocnybeh.sk

Facebook:

Topoľčiansky nočný beh 2019

telefón:

00421/918958634

e-mail:

topolcany@icm.sk

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví
súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý
účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť Každý účastník je povinný
predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie
na toto podujatie (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka)
– postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou
z poisťovní! Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný
štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Kontakty:
Organizátor - PhDr. Vladimíra Matušíková: 0918174568
Časomiera - Dušan Richter: 0905265137

Kategórie:
Beh:
Muži :
M39 - vek 16 - 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2003)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
M60 – vek 60 – a viac rokov (rok narodenia 1959 a skôr)
Ženy:
Ž39 - vek 16 - 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2003)
Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 - 1969)
Ž60 – vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1959 a skôr)
Nordic walking:
Muži (bez rozdielu veku)
Ženy (bez rozdielu veku)

Firemný beh:
je určený pre zástupcov, ktorí reprezentujú svoju firmu (svojho
zamestnávateľa) v zložení traja zamestnanci. V kolektíve môže byť zastúpená
aj žena. Firemný beh môžu bežať aj tri zamestnankyne. Je to na Vás ☺
Výsledný čas sa získa zrátaním po dobehnutí troch najlepších časov
zamestnancov, reprezentujúcich svoju firmu.

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárok a pretekárov, ktorí v deň konania behu
nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s
rozsahom pretekania sa v slovenskom atletickom zväze!

Vecné ceny:
Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí v každej kategórií získajú
vecné ceny.
Firemný beh: najlepší čas firmy, ktorí získame zrátaním po dobehnutí troch
zamestnancov reprezentujúcich svoju firmu.
Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční počas slávnostného ceremoniálu
približne o 21.20 hod.

Šatne:
Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.
Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na
www.topolcianskynocnybeh.sk

WC:
WC budú v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii
rýchla zdravotná a záchranná služba.

Povinná výbava bežcov:
Akýkoľvek reflexný prvok umiestnený na tele bežca.

Nepovinná výbava:
Fungujúca led lampa, umiestnená na hlave bežca.

Upozornenie:
Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom
osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a aj o využitie vlastných
ľubovoľných reflexných prvkov.

Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých
kolegov.

Podujatie sa organizuje za otvorenej cestnej premávky! Bežci bežia na vlastné
riziko, prosíme účastníkov behu o opatrnosť a obozretnosť !

Rozbehnime spoločne Topoľčany, tešíme sa na Vás !!!

