2020 ZÁVEREČNÉ POKYNY
Vitajte v poli účastníčok
podujatia VELVET RUN!
Oboznámte a riaďte sa prosím
týmito záverečnými pokynmi.
Do miesta konania podujatia sa dostavte včas.
Popri individuálnej automobilovej doprave môžete
využiť i zvýhodnenú dopravu Detskou železnicou.
Podrobnosti nájdete na facebooku Velvet Run
a na www.detskazeleznica.sk
Prezentácia pretekárok a vyzdvihnutie štartových čísel
pre účastníčky, ktoré sa vopred online zaregistrovali
bude otvorená v deň pretekov, v nedeľu 13. augusta
od 13:30 do 15:30 v priestoroch rekreačného strediska
ALPINKA.
Registrácia účastníčok, ktoré nezaslali prihlášku
vopred bude v rovnakom čase a na rovnakom mieste.
Bude však umožnená iba v prípade, ak budú k dispozícii
voľné štartové čísla. O otvorení/zatvorení registrácie
rozhodne na mieste organizátor.
Pri vstupe do areálu podujatia Organizátor zabezpečí
dezinfekciu rúk.
Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje Podujatia je povinná
mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo inou
vhodnou formou po celú dobu, keď sa nachádza v zóne
podujatia. Povinnosť sa nevzťahuje na dobu trvania
športového výkonu účastníčky. Organizátor bude od
každej účastníčky vyžadovať čestné prehlásenie, ktorým
deklaruje svoj zdravotný stav a cestovateľskú anamnézu.
Toto prehlásenie bude zaslané vopred e-mailom
všetkým registrovaným účastníčkam. V prípade, ak príde
účastníčka na podujatie bez tohto prehlásenia, vyplní
a podpíše ho na mieste v deň konania podujatia.

V priestoroch podujatia bude možné bezplatne si
uschovať veci vo vlastnom obale (taška, vak a pod.).
Štart Velvet Run sa uskutoční o 16:00.
Sprievodné detské behy štartujú o 15:30.
Štartové číslo si pripnite na hruď.
Na trati je niekoľko zmien smeru, povrchu a výšky
prekážok. Prispôsobte preto svoj pohyb týmto
skutočnostiam.
Hlavná občerstvovacia stanica bude zriadená v cieli.
Organizátor môže v prípade veľmi teplého počasia zriadiť na
trati občerstvovaciu stanicu v mieste obrátky na 2,5 km.
Vyhlásenie víťaziek a žrebovanie tomboly sa uskutoční
v priestore ŠTART / CIEĽ v najkratšom možnom čase
po dobehnutí poslednej pretekárky a spracovaní
cieľových časov.

Želáme každému
príjemný športový zážitok
na 10. ročníku Velvet Run :-)
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