PROPOZÍCIE
3.ročník memoriálu kpt. Weinholda
Organizátor :

Miesto konania :
Dátum konania :
Popis :
Trať :
Aktivita:

Kategórie:

VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, Zväz vojakov SR - klub Horná Nitra
v spolupráci s mestom Partizánske, obcou Zemianske Kostoľany
a spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika.
VÚ 1056 Zemianske Kostoľany
27. 04. 2018 (piatok) 11:15 h.
Pietny akt, športová činnosť beh, cyklistika, pochod
lesný terén/panelová cesta/asfaltová cesta, 11 km,
- cyklokros (C)
- beh
(B)
- pochod
(P)
M - vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 1979 – 2000)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)
Ž - vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 1979 – 2000)
Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)

Štartovné :

príslušníci VÚ 1056 Zemianske Kostoľany bezplatne / cudzí nad 18 rokov 3,-€,
(uhradenie štartovného pri prezentácii) na pochod vstup voľný,
Občerstvenie :
občerstvovacia stanica bude približne v polovici trate (čaj, minerálka), obed nie
je zabezpečený.
Odmeny :
Diplom pre prvé, druhé a tretie miesto v kategórii beh a cyklistika, muži a ženy
bez rozdielu veku. Kategória pochod nebude vyhodnocovaná.
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
2. Za individuálny štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto
prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu. Za organizovanú účasť
žiakov povinnej školskej dochádzky zodpovedá pedagogický dozor.
3. Usporiadatelia nezodpovedajú za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s
pretekom.
4. Pretekár – cyklista musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave
počas celého preteku a cyklistickými rukavicami. Technicky nespôsobilé bicykle nebudú vpustené
na trať.
5. Pretekár – bežec musí byť vybavený vhodnou bežeckou obuvou podľa aktuálneho počasia.
6. Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na meno
a priezvisko a sú neprenosné na inú osobu. Po prejdení cieľom budú účastníkom ihneď odobraté.

7. Pretek sa koná bez uzatvorenia trate pre tretie osoby.
8. Trasa preteku vedie zalesneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode
a jej obyvateľom.
9. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie a mať u seba preukaz
poistenca.
10. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
11. Účastníkom odporúčame mať u seba mobilný telefón.
Šatňa pre domácich:
Šatňa pre hostí:
Výsledky:
Čestní hostia:
Registrácia:
Kontakt:

každý vo svojich pridelených priestoroch
priestory „Kultúrneho domu“ pri VÚ 1056 Zemianske Kostoľany
cca o 13.00 hod vyhlásené pred pamätnou tabuľou, b.č.14.
zástupcovia MO a OS SR, primátor mesta Partizánske, primátorka mesta
Prievidza, starostka obce Zemianske Kostoľany,
e-mail lubos.pilch@mil.sk michal.danihlik@mil.sk do 25.04.2018 12:00 hod.
0960 346 253, 0960 346 251, 0960 346 272, 0902 226 064 – Ing. Ľuboš Pilch,
0905 219 438 – Roman Mikula (prihlasovať sa len na jednom z uvedených
kontaktov !!!) Registrácia na mieste možná do 10:30 h.

Časový harmonogram :
08:30 – 10:30 h.: prezentácia účastníkov v priestoroch Kultúrneho domu VÚ 1056 Zemianske
Kostoľany
10:30 – 11:05 h.: slávnostný nástup, zahájenie, príhovor a pietny akt kladenia vencov, parkovisko
pred budovou 14, pamätná tabuľa. Účastníkov podujatia žiadame o vzdanie
pocty a úcty padlým v bojoch za slobodu.
11:15 h.:
štart Cyklokros - C
11:20 h.:
štart Beh - B
11:25 h.:
štart Pochod - P
13.00 h.:
vyhlásenie výsledkov, parkovisko pred hlavnou budovou VÚ 1056 ZK

OBČERSTVENIE

Vzor prihlášky:
Hod

Titul

Meno

Priezvisko

Organizácia/VÚ/klub

e-mail

Tel. číslo

aktivita
C,B,P

Kategória

