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Usporiadateľ             :  Atletický oddiel  Orava Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín,  

                                      Cirkevná škola A. Radlinského 

                                     Základná škola M. Kukučína                    

Miesto                       :  Objekt  cirkevnej ZŠ na Bysterci, 

Dátum                       :   11. mája 2014   o 11,00 hod. ( nedeľa )  

Riaditeľ pretekov      :  PaedDr.  Ján Pečeňák 

Tajomník pretekov    : Mgr. Tatiana Žáčiková , Bc. Jaroslava Lupáková   

Hlavný rozhodca       :  Jozef Konfala 

Prihlášky                  :   Posielať e-mailom do  9. 5.2014 do 12,00 hod. 

                                        e-mail: jaroslavlupak@gmail.com 

                                      v tvare meno, priezvisko, dátum narodenia, klub                                                  

Informácie                 : Lupák - mobil  0907 830936        

Kancelária pretekov  : Kabinet telesnej výchovy ZŠ Martina Kukučina Dolný Kubín 

Prezentácia                : Do 10,30 hod. v kancelárii pretekov. 

Kategórie                   : V hode kladivom pre ženy i mužov sú v dve vekové kategórie : dospelí – veteráni:                             

- do  35 rokov – dospelí: ročník narodenie 1979  a mladší  

- nad 35  rokov – veteráni:  ročníky narodenia 1978 a starší   

                                    Podľa pravidiel WMA a IAAF . Podmienkou zaradenia  do  kategórie             

                                     je požadovaný vek v deň pretekov.      

Disciplína                 :  Hod kladivom 

Štartovné                  :  4 € do 70 rokov 

                                       2 € nad 70 rokov 

Úhrada                      : Pretekári štartujú na vlastné náklady  

Odmeny                    :  Prví traja pretekári Memoriálu Romana Hrubca, veteráni a veteránky  

                                   obdržia diplomy a poháre, kategória dospelých diplomy. 

Výsledky                 :  V kategórii veteránov podľa  ročných koeficientov WMA 2010 a koeficientových       

                                   Výkonov, ostatní podľa dosiahnutých výkonov.  

                                                            

Vyhodnotenie        :   Po skončení pretekov v telocvični ZŠ Martina Kukučina                                                    

Ubytovanie            :  Usporiadateľ zabezpečí pre tých pretekárov, ktorí písomne požiadajú                                                                 

                                na uvedenú e-mailovú adresu, do  9. mája 2014  do 18,00 hod. 

Rôzne                        

 za svoj zdravotný stav je zodpovedný každý pretekár sám, 

 pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, 

 za stratu osobných vecí pretekárov usporiadateľ nezodpovedá, 

 šatne budú k dispozícii v priestoroch  telocvične ZŠ Martina Kukučina. 

 Usporiadateľ si vyhradzuje práva kategórie zlučovať, alebo deliť podľa počtu prihlásených 

pretekárov 

 Stravovanie individuálne, možnosť kompletného obeda v reštaurácii Kopačka 

 Parkovanie aut v priestoroch cirkevnej školy nie je povolené 

 

  

 

PaedDr. Ján Pečeňák 

riaditeľ pretekov 

mailto:@gmail.com

