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Mestská časf Košice - Sever
Festivalové námestie 2
040 01 Košice

Usporiadatel'
Termín

Štart a ciel'
Účastníci
Kategórie

Hodnotenie
Trať

Ceny

Občerstvenie
Štartovné

Prezentácia

Protesty

Zdrav.služba
Občerstvenie

Rozne

Doprava

Organizačný štáb

Riaditel' pretekov
Hlavný rozhodca

V Košiciach 6. 2. 2014

Propozície behu "Severská desiatka 2014"

Mestská časť Košice - Sever
16. máj 2014 - piatok o 17:30 hod.

Bankov, okres Košice- mesto, spojnica Bankov - Alpinka
Všetci pretekári, ktorí sa prezentovali do 17:00 hod ..
"A" - muži do 39 rokov
"B" - muži nad 40 rokov
"C" - ženy do 39 rokov
"O" - ženy nad 40 rokov
"E" - juniori a juniorky 15 - 18 rokov
Hodnotí sa poradie pretekárov v každej kategórii.
Ipre kategórie A, B,C, DI
Trať meria 10 000 m, jej povrch je čisto asfaltovaný.
Povedie cez les po spojnici Bankov - Alpinka a spat.
Ipre kategóriu EI
Trať meria 5000 m, jej povrch je čisto asfaltovaný.
Povedie cez les po spojnici Bankov - Alpinka a spat,
Víťazi jednotlivých kategórií obdržia poháre a vecné ceny. Finančnú prémiu
vo výške 2 x 100 EURzískava pretekár/muž/ a pretekárka/žena/ s najlepšie
zabehnutým časom.
Bude podávané na občerstvovacej stanici v polovici trate.
4 € pri registrácii na stránke www.kosicesever.skod1.3.do 30. 4. 2014
6 € pri registrácii 16.5.2014 pred štartom
/platí sa pred štartom v deň pretekov/
Uskutoční sa v deň pretekov v areáli Minigolfu na Bankove
od 15:30 do 17:00hod ..
Možno ich podať 15min.po vyhlásení výsledkov rozhlasom hlavnému
rozhodcovi.
Zabezpečí ju usporiadatel'.
Bude podané všetkým pretekárom po skončení pretekov v areáli Minigolfu
na Bankove.
Všetci pretekári sú povinní dodržiavať pri preteku pravidlá cestnej
premávky, pretože beh sa uskutoční za otvorenej cestnej premávky.
Preteky sa uskutočnia za každého počasia.
Zo Železničnej stanice v Košiciach autobusom Č. 27 na stanicu Mier, Sever,
odtial' autobusom Č. 14 na Horný Bankov.
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