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Propozície 

VIII. ročníka JARNÉHO LESNÉHO BEHU v  Michalovej  

 

Všeobecné ustanovenia: 

 

Usporiadateľ:  Obec Michalová  

Termín a miesto:   11.jún 2022,  Michalová - Hrable pri Luštiarni 

Organizačný výbor: Ing. Terézia Tisovčíková - predseda 

Hlavný rozhodca: Mgr. Černák Milutín 

Riaditeľ preteku: Ing. Terézia Tisovčíková 

Lekár: MUDr. Martin Tesák 

Autor trate: Stanislav Bobák 

Popis trate: 5,7km lesný terén + 3km asfalt 

Dĺžka tratí: 8,7km muži, ženy, juniori 

 0,5km ml. žiaci a žiačky,1km st. žiaci a žiačky, 

 30m deti predškolského veku s rodičmi 

 5m lezúni 

Štartovné: muži, ženy: 10€, deti, žiaci a juniori: bezplatne 

 V cene je obed a občerstvenie. Pri registrácii online je tričko zdarma, na mieste +2€  

Prihlášky online:  do 8.6. na https://marathonbbtour.sk/registracia/mich22  

Prezentácia:  7.30 - 9.30 hod. Michalová, zasadačka obecného úradu 

Informácie:  Anna Klimentová, Obecný úrad Michalová,  

 Trosky 1, 976 57 Michalová, 0911858681, 0486199157 

 anna.klimentova@michalova.sk 

Štart:  10.00 hod. 

 11:30 hod.- lezúni  pri Luštiarni  

 (prezentácia v stánku občerstvenia) 

Občerstvenie: 11.30 hod. 

Vyhlásenie výsledkov: 12.00 hod. 

 

 

Každý účastník štartuje na vlastné riziko. Svojou registráciou dáva súhlas na 

spracovanie poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v znení 

neskorších predpisov o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

pre: evidenciu na športovom podujatí, spracovanie výsledkov podujatia, 

uverejnenie videozáznamu a fotografií z podujatia v médiách, na webe bez 

náhrady a nároku na autorské práva. Organizátor nepreberá zodpovednosť za 

škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou 

pretekárov na podujatí. 

 

Kategórie (podľa atletického veku*) 

 

MUŽI - A  19 - 29 r.   ŽENY G 19 -  29 r. 

 B  30 - 39 r.   H 30 -  39 r.  

 C  40 -  49 r.    I 40 -  49 r. 

 D  50 -  59 r.    J 50 - 59 r. 

 E  60 -  69 r.    K nad 60 r.  

 F  nad 70 r. 

 

Mládežnícke : M- juniori do 16-18 r. Deti  T -  deti 3 - 6 r. 

 N – juniorky 16-18 r.  U -  lezúni 6-15 mesiacov 

 O - ml. žiaci 7-10 r. 

 P - st. žiaci 11-15 r. 

 R - ml. žiačky 7-10 r. 

 S - st. žiačky 11-15 r. 

 

*Atletický vek je vek, ktorého sa účastník dožíva v roku 

konania podujatia, nie aktuálny vek podľa kalendára. 

 

Ceny : Detské a mládežnícke kategórie budú ocenené 

vecnou cenou, medailou a  diplomom. Prví traja v každej 

kategórii obdržia finančnú odmenu a diplom. 

 

 

Protesty : podľa pravidiel atletiky, doložené 

vkladom 5€. 
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