Propozície
DETSKÝ Topoľčiansky beh

Usporiadateľ: Informačné centrum mladých Topoľčany
Termín: 14.september 2018
Miesto: Topoľčany, Námesie M.R.Štefánika
Čas podujatia: 14:00 – 19,00 hod.
Štart behu: 17:00 hod., Námestie M. R. Štefánika Topoľčany
Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (od A po J), približne v 5
minútových časových intervaloch, samostatne chlapci a dievčatá.
Cieľ: Námestie M. R. Štefánika Topoľčany
Trať: Podľa kategórií, pevný povrch po celej trase pretekov
Štartovné : 1 €
Možnosti platenia štartovného: na mieste preteku dňa 14.09.2018 od 14:00 do 15:30
v priestoroch prezentácie pri preberaní štartovného čísla.

Prihlasovanie:
on-line do 09.09.2018 prostredníctvom http://topolcianskynocnybeh.sk

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: nepretržite od 14:00 do 15:30 . – dňa
14.09.2018 v priestoroch prezentácie na námestí M. R. Štefánika – lokalizácia pred
Mestským úradom v Topoľčanoch .

Štartovné zahŕňa:
- štartové číslo so zabudovaným čipom,
- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,

- medailu,
- možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 200
prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným.

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

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

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na
http://topolcianskynocnybeh.sk
telefón: 00421/918958634, e-mail: topolcany@icm.sk
Kategórie:
Kategória A: 6 - 7 rokov /chlapci /rok narodenia 2011-2012/ trať meria 100 metrov/
Kategória B: 6 - 7 rokov / dievčatá / rok narodenia 2011-2012/ trať meria 100 metrov/
Kategória C: 8 - 9 rokov / chlapci/rok narodenia 2009-2010/ trať meria 370 metrov/
Kategória D: 8 - 9 rokov / dievčatá /rok narodenia 2009-2010/ trať meria 370 metrov/
Kategória E: 10- 11 rokov / chlapci/rok narodenia 2007-2008/trať meria 740 metrov /
Kategória F: 10- 11 rokov/ dievčatá/rok narodenia 2007-2008/ trať meria 740 metrov /
Kategória G: 12 - 13 rokov /chlapci/rok narodenia 2006-2007/trať meria 740 metrov /
Kategória H: 12 - 13 rokov /dievčatá/rok narodenia 2006-2007/trať meria 740 metrov /

Kategória I: 14 – 15 rokov/chlapci/rok narodenia 2005-2006/trať meria 1110 metrov /
Kategória J: 14 – 15 rokov/dievčatá/rok narodenia 2005-2006/trať meria 1110 metrov /




Deti budú štartovať po jednotlivých kategóriách A až J,
Deti štartujú vždy najskôr chlapci a potom dievčatá,
Deti štartujú vo vlnách /očakávajú sa 3 až 4 štarty/vlny v rámci kategórie),

Vzhľadom na to že, aj detské štartové čísla po novom obsahujú čip !!!, ktorý zaznamená
čas každého dieťaťa od prebehu štartovým kobercom po prebeh cieľovým kobercom, je

potrebné aby deti prešli po vlastných nohách štart aj cieľ, ináč ich časomiera
nezaznamená a dieťa nebude zaradené vo výsledkoch !!!
Upozorňujeme rodičov, že vzhľadom na vlnové štarty a skutočnosť, že deťom bude
vyhodnocovaný čistý čas je možné, že celkovým víťazom danej kategórie bude
ktorékoľvek dieťa s najrýchlejším časom, bez ohľadu na to, z akej vlny štartuje.
Do výsledkov sa bude počítať čistý čas, t.j. od prebehnutia štartovacej čiary/koberca až
po prebehnutie cieľovej čiary/koberca, nie čas od výstrelu.
Vyhodnotené na pódiu budú a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú
vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov !!! (nosenie na rukách, prípadne ťahanie detí
je zakázané – dieťa nebude diskvalifikované, ale nebude vo výsledkoch hodnotené
v rámci poradia najlepších, ktorí budú odmenení).
Organizátor zverejní po podujatí na www.topolcianskynocnybeh.sk výsledkovú listinu,
aby si každé dieťa mohlo vytlačiť on-line diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských
behoch.
Odmeny:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórii získajú vecné ceny.

Tešíme sa na Vás !!!

