9.ročník
Račiansky
polmaratón,
Račianska desiatka
pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava Rača
Mgr. Michala Drotována
Mestská časť Bratislava‐Rača, piatok 08. 05. 2020

Usporiadateľ:

MČ Bratislava‐Rača

Štart pretekov:

Amfiteáter Knižkova dolina, Bratislava‐Rača

Prezentácia:

‐ 08. 05. 2020 od 8.00 hod. v priestoroch amfiteátra
v Knižkovej doline
‐ najneskôr 30 minút pred štartom svojej kategórie

Trate pretekov:

asfaltová cesta a poľné cesty v úseku: viď mapka pretekov.

Informácie:

Mgr. Marek Porvazník, mobil: 0905418485,
e‐mail: marek.porvaznik@raca.sk, sport@raca.sk
www.facebook.com/raciansky.polmaraton

Kategórie :





M hlavná kategória – vek do 39 rokov ( rok. narodenia 1981 – 2002)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971– 1980)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961– 1970)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

 Ž hlavná kategória – vek do 39 rokov (rok. narodenia 1981 – 2002)
 Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
 Ž50 – vek 50 a viacej rokov (rok narodenia 1970 a skôr )
 Najlepší Račania ‐ M/Ž
 Detské behy podľa záujmu (prihlasovanie na mieste) – bez štartovného

Prihlasovanie:
online prihlasovanie do 05. 05. 2020 internetové prihlasovanie na linku
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1567&lng=sk
Prihlasovanie je možné i v deň pretekov, najneskôr 30 minút pred
štartom svojej kategórie.
Štartovné:
Platba do 05. 05. 2020 prevodom na účet
– polmaratón ‐ 10 €
– 10‐tka ‐ 8 €
Platba na mieste – polmaratón – 12€
– 10‐tka ‐ 10 €
Seniori a seniorky narodení v r. 1955 a starší zľava 50 %
Platba štartovného:
č.ú : SK7502000000000000421 032
Variabilný symbol – uviesť desaťmiestne číslo, ktoré Vám vygeneruje systém
pri online prihlásení na VOS ‐TPK
Špecifický symbol ‐ 08052020
do správy pre prijímateľa treba napísať ‐ maratón ‐ Meno a Priezvisko
Štartovné pri platbe na účet uhradiť najneskôr do 05. 05. 2020
Štartovné zahŕňa: občerstvenie, pitný režim počas a po pretekoch, štartovné
číslo, zapožičanie čipu na meranie času...
Šatne, WC :

Amfiteáter Knižkova dolina

Ceny:

V každej kategórii poháre, účastnícka medaila.

Časový harmonogram:
Štart :
Račiansky polmaratón 10:00 hod.
Račianska 10 10:15 hod.
Detské behy 10: 30 hod.
Vyhlásenie víťazov sa uskutoční ihneď po dobehnutí posledného pretekára.
Súťaží sa podľa pravidiel SAZ a tohto rozpisu.

Upozornenia pre pretekárov:
Každý pretekár ručí za svoj dobrý zdravotný stav. Usporiadatelia neručia za veci
odložené v šatni. Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky.
aktuálne informácie - https://www.facebook.com/raciansky.polmaraton
Prihlásením a účasťou na behu dáva zúčastnený automaticky súhlas so spracovaním osobných
údajov a súhlasí so zverejnením fotografií v médiách.

