
PROPOZÍCIE 

Kamenec pod Vtáčnikom           9.7.2016 
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Organizátor:        Obec Kamenec pod Vtáčnikom a Milan Urbanovský  
Miesto:    Kamenec pod Vtáčnikom- Futbalové ihrisko  
Termín:  9.7.2016 
 
Prezentácia:  On-line:   do 6.7.2016 (do 21:00 hod.). Formulár : TU 
                                            9.7.2016: 8.00 - 9.30 hod., futbalové ihrisko 
 
Štart:   10.00 hod., futbalové ihrisko 
   
   
Dĺžka trate:                      11 km, prevýšenie 1 140m  (všetky kategórie) 
   
Terén:  asfalt, lesný terén 
 
Občerstvenie: bude viackrát na trati a tiež v cieli. Na ihrisku bude  
                                            podávaná fazuľovica a občerstvenie 
 
Kategórie:   podľa rozpisu Únie behov do vrchu 
 
Štartovné:                        6€ - online prihlásenie do 6.7.2016, do 21.00 hod. 
  8€- prihlásenie na mieste  
  Štartovné sa hradí až na mieste. 
 
Ceny:  1.-3. miesto finančné odmeny v každej kategórii 
  Putovný pohár od firmy Rossignol 
 
Vyhodnotenie:                 cca 14:30 -15:00 hod , po vyhodnotení bude tombola 
 
Informácie:   Urbanovský Milan: Tel. :  0918 40 48 76 
   www.behnavtacnik.webnode.sk  
      
 
 
 
     
                            
 
 

Beh na Vtáčnik - 9. ročník 
Kvalifikácia na MS v behu do vrchu- hlavné kategórie 

Slovenský pohár v behu do vrchu  
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Ubytovanie:   Chata Končitá - informácie: chata.koncita@post.sk    
                www.chatapodkoncitou.sk 

  

 

Ďalšie informácie:    

    Nominačné kritériá MS:  

1) vyhrať kvalifikačné preteky Beh na Vtáčnik v kategórií muži, ženy  
2) víťaz má na dráhe dosiahnutí výkon: muži 10 km 33:00,00 min; 

 ženy 10 km 37:00,00 min.   
3)víťaz nominačných pretekov musí byť členom SAZ 

Z dôvodu zrušenia nominácie na MS juniorov/ junioriek  organizátor sa vracia k 
pôvodným tratiam . Všetky kategórie súťažia na dĺžke trati 11km! 

 

DIVÁCI A PRETEKÁRI ZÚČASTŇUJÚ SA PRETEKOV NA     

    VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO ! 

 

 Veci budú pretekárom vyvezené cca 2,5 km od cieľa. Auto s vecami bude    
     vyrážať  z ihriska o 9:45hod. 

 Po dobehnutí do cieľa , autá budú zvážať pretekárov na ihrisko od Píl               
     (z miesta, kde sa vbieha z asfaltu do lesa).   

     Autá budú odchádzať: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,14.00.    
     Prípadne je možnosť odstaviť vlastné auto na tomto mieste (cca 5,5km od   
     štartu). 

  Po prezentácii juniorov a junioriek (koniec prezentácie pre dané kategórie   
      je o 9:15), musia sa tieto kategórie dostaviť na svoj štart , ktorý bude   
      posunutý o cca 3km po hlavnej trati až ku pomníku SNP (nad dedinou). 

          

        ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA POZMENENIE     
            PROPOPROPOZÍCII V PRÍPADE,  AK SI TO VYŽIADAJÚ OKOLNOSTI  
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Grafické zobrazenie trate 


