
STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš polmaratón - 8. Majstrovstvá Slovenska profesionálnych hasičov v polmaratóne a súčasť liptovskej bežeckej ligy

Usporiadateľ: STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš www.stopshoplm.sk Čas. plán 12.10.2013

Olympijský klub Liptova,  Liptovský Mikuláš   www.oklm.webnode.sk

8.00-9.30 hod. prezentácia v STOP.SHOPE. na 1. poschodí

Termín:       12.10.2013 sobota 8.00-9.40 hod. rozcvičenie, prehliadka trate

9.45 hod. otvorenie  

Miesto: obchodný dom STOP.SHOP.   Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 41 10.00 hod. hromadný štart všetky kategórie

12.00-13.00 hod. ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov

Kategórie: muži 18-39 rokov  (1995 - 1974)

ženy 18-34 rokov  (1995 - 1979) Cestovné: organizátor neprepláca

veteráni roč. nar. 1973 a starší

veteránky roč. nar. 1978 a staršie Ceny: prví traja - poháre, diplomy, darčekové koše venuje STOP SHOP 

profesionálni hasiči najlepší pretekár z Liptova požičanie auta s PHM na víkend (IMPA).

Účastníci: štartujú na vlastné nebezpečie a zodpovedajú za svoj zdravotný stav

Podm.účasti: prihláška, uhradené štartovné 6,- €, (hradí sa v deň preteku  pri prezentácii,) Rôzne: organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a jej profilu, 

preukaz poistenca, bezproblémový zdravotný stav šatne a toalety budú k dispozícii v obchodnom centre.

každý bežec obdrží účastnícke tričko s logom podujatia za osobné veci a batožinu organizátor nepreberá zodpovednosť,

Prihlášky: mailom na adresu : oklm@centrum.sk, tel. 0911861468 Občerstvenie organizátor zabezpečuje občerstvovacie stanice na 5, 10, 15 km.

prihláška obsahuje: meno, priezvisko,  dát. narodenia,  klub, veľkosť trička  

TERMÍN do 6.10.2013 .....po tomto termíne je štartovné 8,-€ Iné: beží sa bez obmedzenia cestnej premávky za asistencie štátnej a mestskej polície,

medzičasy budú odmerané rozhodcami na 5 km, 10km, obrátka, 15 km.

Prezentácia: v deň pretekov v budove STOP SHOPU ul. 1. mája 41, L.Mikuláš

Org. výbor: riadieľ pretekov: PhDr.Roman Králik Olympijský klub Liptova

Techn. predpis: STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš polmaratón je cestný beh Lucia Záborská STOP.SHOP. L.Mikuláš

na vzdialenosť 21097,5 metra pred.org.výboru: Mgr.Tibor Pelach Olympijský klub Liptova

médialny hovorca: Rastislava Hliničanová STOP.SHOP. L.Mikuláš

Popis trate:  štart a cieľ vo výške 560 m.n.m hl.rozhodca: Vladislav Lahoda AC Kriváň L.Mikuláš

prevýšenie  70 m.n.m., cestný okruh po asfalte vrchník štart,obrátka: Drahoš Lahoda AC Kriváň L.Mikuláš

vrchník v cieli: PaedDr.Milan Fronko AC Kriváň L.Mikuláš

Hodnotenie: celkovým víťazom sa stáva bežec s najlepším časom v každej kategórii hospodár: Ivan Bubelíny Olympijský klub Liptova

výsledky, časomiera: ALGE Petran

Protesty: písomne s vkladom 15,-euro hl. rozhodcovi techn.zabezpečenie: Olympijský klub Liptova

do 30 min. po zverejnení predb. výsledkov zdrav. zabezpečenie: RZS L.Mikuláš
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