PROPOZ
ÍCIE
VELVET
R
UN 2017

PRE DIEVČATÁ A ŽENY V POHYBE
KEDY

20. august 2017
Nedeľa: 14:00 - 19:00

1.

Každá účastníčka sa VR zúčastňuje na vlastné riziko, je povinná
dodržiavať pravidlá pretekov a riadiť sa pokynmi organizátora,
rozhodcov a polície.

KDE

Košice
Štart a cieľ pred Urbanovou vežou

2.

DISCIPLÍNY

Velvet Run - 5 km

Do súťaže VR v behu na 10 km sa môže prihlásiť iba pretekárka,
ktorá v danom roku VR dovŕši minimálne 15 rokov (rok narodenia
2002 a staršie). Do súťaže VR v behu na 5 km sa môže prihlásiť iba
pretekárka, ktorá v danom roku VR dovŕši minimálne 12 rokov (rok
narodenia 2005 a staršie). Mladšie pretekárky sa môžu pretekov
VR v behu na 5 km zúčastniť iba s písomným súhlasom rodiča a za
doprovodu dospelej osoby.

3.

Počet účastníčok VR je obmedzený. Organizátor môže rozhodnúť
o predčasnom ukončení registrácie na základe naplnenia technicko bezpečnostných limitov.

4.

Za platnú prihlášku na VR možno považovať iba tú, ktorá obsahuje
všetky povinné údaje, je podaná v termíne a prihlasujúca má
zaplatený štartový poplatok.

5.

Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku,
vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s konaním VR
pretekom.

6.

Zakazuje sa zbavovať sa odpadu na bežeckej trati mimo územia
občerstvovacích staníc. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii
pretekárky.

7.

Pretekárky sa musia spávať ohľaduplne a športovo a umožniť
rýchlejším pretekárkam, aby ich predbehli.

8.

V prípade odstúpenia z pretekov je pretekárka povinná túto
skutočnosť nahlásiť organizátorovi.

9.

Klasifikované budú len tie pretekárky, ktoré prejdú celú trať, vrátane
všetkých časových kontrol.

Velvet Run - 10 km
ŠTARTOVNÉ
A SPÔSOB PLATBY

Všetky kategórie
7 EUR do 31. júna 2017 (online registrácia)
9 EUR do 16. augusta 2017 (online registrácia)
12 EUR (v deň pretekov) 			
(hotovostná platba v deň konania pretekov,
pokiaľ nie sú naplnené limity počtu účastníčok)
*Výška štartovného pre účastníčky mladšie
ako 15 rokov je 7 EUR po celý čas.

SPÔSOB MERANIA
A VÝSLEDKY

Meranie časov, zostavenie štartovej
a výsledkovej listiny zabezpečuje spoločnosť
VOS-TPK člen združenia SPORTSOFT Timing.
Výsledky budú zverejnené na webe podujatia
www.velvetrun.sk

ČASOVÝ PRIEBEH Od 14:00 Prezentácia a registrácia na Hlavnej
PODUJATIA 		
ulici pri Urbanovej veži
17:00
		

štart oboch disciplín
Velvet Run 5 km a Velvet Run 10 km

18:20
		

predpokladaný čas dobehu
poslednej pretekárky do cieľa

Od 18:00 začiatok vyhlasovania víťaziek
19:00
ODMEŇOVANIE
VÍŤAZIEK

záver podujatia

Všetky odmenené pretekárky
získajú vecné ceny.

TRAŤ 5 KM A 10 KM Pre účastníčky budú pripravené dve trate.
Kratšia 5 km bude jeden okruh so štartom
a cieľom pred Urbanovou vežou, povedie
Hlavnou, Alžbetinou, Mlynskou ulicou
a Mestským parkom.
Dlhšia trať v objeme 10 km bude predstavovať
dva 5 km okruhy.
Obe trate budú riadne vyznačené páskou, kužeľmi
a na trati budú organizátori. Povrch tratí bude
kombinácia asfaltu a dlažby v pešej zóne.

10. Uhradené štartovné sa nevracia. Pretekárka môže písomne
(e-mailom) požiadať o presun štartovného na nasledujúci ročník VR.
11.

Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa,
nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku
a neprenosné na inú osobu.

12. Pretekárka súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa platnej
legislatívy ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na
účely propagácie VR v ďalšom období.
13. Pretekárka súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je
uvedený v propozíciách. Ak sa pretekárka umiestni na stupňoch
víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na
vecnú cenu.
14. V prípade, že má pretekárka záujem klasifikovať sa v disciplíne
VELVET RUN – VO DVOJICI (MAMA & DCÉRA alebo SESTRA &
SESTRA), musí byť riadne zaregistrovaná na 5 km.
Následne je potrebné záujem zúčastniť sa disciplíny zaslať na e-mail
pokorna@progress.sk. Víťaznou dvojicou sa stane tá, ktorá dosiahne
v súčte čipovo odmeraných dosiahnutých časov najrýchlejší čas.
Samostatne bude vyhodnotená a ocenená najrýchlejšia dvojica
MAMA & DCÉRA a SESTRA & SESTRA na 5 km trati. Ak by sa do
súťaže chceli zapojiť viac než 2 sestry alebo mamka s viacerými
dcérami, do výsledku bude premietnutý súčet najrýchlejších dvoch
časov (resp. čas mamy a najrýchlejšej dcéry).

