
 CEZPOĽNÝ BEH - CABAJ ČÁPOR   
 

Podujatie je otvorené pre registrovaných aj neregistrovaných pretekárov a je kvalifikačným behom v rámci Slovenského atletického zväzu pre tohtoročné ME,  ktoré sa budú konať v X - Bionics Sphere 10. decembra 2017. 
  
Usporiadateľ: obec Cabaj Čápor, Kril 
Termín: 29. október 2017, nedeľa od 11:00 hod. 
Miesto: Cabaj Čápor 
Činovníci:  
 riaditeľ pretekov:  Aleš Andel 
 vedúci rozhodca  Milan Giraltoš  
 inštruktor rozhodcov Miroslav Illéš 
 technický delegát Marián Kalabus 
Štartujú: V termíne prihlásení pretekári, registrovaní v SAZ ako 

aj neregistrovaní pretekári, a to len v príslušných vekových 
kategóriách. Všetci štartujú na vlastné náklady alebo náklady 
vysielajúcej organizácie. 

Kategórie, vzdialenosti: 
staršie žiačky 2002-2003 2400 m (1 okruh) 
starší žiaci 2002-2003 2400 m (1 okruh) 
dorastenky 2000-2001 4800 m (2 okruhy) 
dorastenci 2000-2001 5300 m (500m+2 okruhy) 
juniorky 1998-1999 4800 m (2 okruhy) 
juniori 1998-1999 5300 m (500m+2 okruhy) 
ženy 1996 a staršie 7200 m  (3 okruhy) 
muži 1996 a starší 9600 m (4 okruhy) 

 
Trať: 
Je situovaná v lese neďaleko obce Cabaj Čápor. V prípade nepriaznivého počasia, 
alebo pretrvávajúceho nepriaznivého počasia pred pretekom, odporúčame použiť 
krosovú obuv. Podstatná časť tratí má trávnatý povrch. Približná dĺžka jedného 
okruhu je 2400 m. 
 
Prihlášky:  
V  on-line systéme do 27. októbra 2017 do 12:00 h prostredníctvom:  
http://www.kril.sk/registracia/cbcc 
V prihláške uveďte priezvisko-meno-celý dátum narodenia. 
Ak ste registrovaný v SAZ uveďte presný názov klubu, ak nie, uveďte len mesto. 
Prihlásení účastníci môžu štartovať len v jednej disciplíne vo svojej vekovej kategórii. 
Prihlásenie na mieste v deň podujatia nie je možné.   
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Štartovné: 
Štartovné pre všetkých štartujúcich je 2,- € za pretekára. 
Kancelária pretekov: 
Bude otvorená v deň pretekov od 11:00 hod. do skončenia pretekov v mieste štartu 
a cieľa. Ukončenie prezentácie a výdaja štartových čísiel je najneskôr 30 minút pred 
štartom príslušnej vekovej kategórie. 
Štartové čísla: 
Štartovné čísla si vyzdvihnú vedúci výprav a neregistrovaní pretekári v kancelárii 
pretekov. Všetci pretekári musia mať štartové čísla viditeľne umiestnené a 
pripevnené na prsiach. 
Prezentácia pred štartom: 
Pretekári sa zhromaždia na mieste štartu. Prezentácia pretekárov na disciplínu končí 
10 minút pred jej začiatkom. Súčasťou je aj kontrola pripevnenia pridelených 
štartových čísiel.  
Meranie časov:  
Meranie času zabezpečuje spoločnosť Kril 
Výsledky: 
Oficiálne výsledky pretekov budú ihneď po skončení každej vekovej kategórie 
zverejnené na vývesnej tabuly pred kanceláriou pretekov. Výsledky  zverejní 
usporiadateľ  po  skončení  podujatia  na www.kril.sk/vysledky/cbcc , ako aj na 
www.atletikasvk.sk 
Protesty: 
Podávajú sa v zmysle pravidiel atletiky a týchto propozícii.  
Poistenie: 
Všetci  účastníci  sú  povinní  zabezpečiť  si  individuálne zdravotné  poistenie. 
Usporiadateľ  nepreberá  zodpovednosť za  škody  na  majetku  alebo  na  zdraví 
súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník 
štartuje na vlastnú zodpovednosť. 
Parkovanie: 
Parkovanie pre účastníkov, ktorí prídu autom je zabezpečené pri  penzióne Salaš 
Cabaj. 
Upozornenie: 
Preteky sa konajú v miestom lese pri obci Cabaj-Čápor. Medzi štartom 
a parkoviskom je vzdialenosť 1200m, do priestoru štartu sa účastníci dostanú pešo, 
kyvadlová doprava skráti túto vzdialenosť cca o 800m v úseku štátnej cesty. 
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi 
usporiadateľov. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť. 
Časový program: 
 12:00 Staršie žiačky a Starší žiaci  2400 m 
 12:20 Dorastenky a Juniorky  4800 m 
 12:50 Dorastenci a Juniori  5300 m 
 13:20 Ženy  7200 m 
 14:00 Muži  9600 m 
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