ŽENSKÝ BEH

5 & 10 kilometrov

VELVET RUN 2017 - ZÁVEREČNÉ POKYNY
Vitajte v poli účastníčok podujatia VELVET
RUN! Oboznámte a riaďte sa týmito záverečnými pokynmi.
Prezentácia a vyzdvihnutie štartových čísel
pre účastníčky, ktoré sa vopred online zaregistrovali a vyplatili štartovné bude otvorená v deň
pretekov, v nedeľu 20. augusta od 14:00 do 16:30
v priestoroch Urbanovej veže na Hlavnej ulici v
Košiciach.
Registrácia účastníčok, ktoré sa neregistrovali
vopred alebo neuhradili štartovné bude v rovnakom čase a na rovnakom mieste, bude však povolená iba v prípade, že podujatie nie je vypredané. O otvorení / zatvorení registrácie na mieste
rozhodne organizátor.

lepený na zadnej strane štartového čísla. Akákoľvek manipulácia s týmto číslom je zakázaná,
rovnako je zakázaná akákoľvek výmena štartových čísel medzi pretekárkami.
Štartové číslo si pripnite na hruď, ak používate opasok na štartové čísla, štartové číslo musíte
mať počas celých pretekov otočené dopredu.
Pretekárka, ktorá zmešká štart nemusí byť
pustená na trať. O jej pripustení na štart môže
rozhodnúť iba organizátor.
Na trati je niekoľko zmien smeru, povrchu a
výšky prekážok (schodíky, obrubníky a pod.)
Prispôsobte preto svoj pohyb týmto skutočnostiam.

Výška štartovného pre účastníčky, ktoré sa
registrujú až na mieste v deň pretekov je 12 EUR.

Na 10 km trati sa bude nachádzať jedna
občerstvovacia stanica na 5 km.

V mieste prezentácie bude možné uschovať si
bezplatne veci vo vlastnom obale (taške, vaku
a pod.).

Pretekárky na 5 km trati bežia po 1. kole do
cieľa pred Urbanovou vežou, pretekárky na 10
km trati opakujú ešte jedno kolo.

Po zavretí registrácie a prezentácie budú zostavené a vytlačené dve štartovné listiny (5 km
a 10 km), ktoré organizátor pred štartom zverejní.

Vyhlásenie víťaziek a žrebovanie tomboly sa
uskutoční v priestore pri Urbanovej veži v najkratšom možnom čase po dobehnutí poslednej
pretekárky a spracovaní cieľových časov.

Obe disciplíny (5 km aj 10 km) štartujú spoločne o 17:00, 5 km trať je jednookruhová, 10 km
trať predstavuje dva 5 km okruhy. Miestom štartu i cieľa je priestor pred Urbanovou vežou.

Pretekárky, ktoré nebudú v čase vyhlasovania prítomné strácajú nárok na vecné ceny od
organizátora. Organizátor ocení prvé tri ženy v
disciplíne 5 km a 10 km, víťazky kategórie Ženy
Ž40 na 5 km a 10 km a víťazky súťaže „mama &
dcéra“ a „sestra & sestra“ na 5 km.

Na meranie času bude použitý špeciálny jednorazový čip, ktorý pretekárka dostane už na-

