STREDISKO KASÁRNE JAVORNÍKY A ZDRUŢENIE PRE ROZVOJ STREDISKA KASÁRNE
Vás pozývajú na

1. ROČNÍK KASÁRENSKEJ STOPY v Nedeľu 25.02.2018
Propozície: Bežkárky pretek klasickým spôsobom
Hlavný pretek:
Preteky sú verejné, zúčastniť podujatia sa môže každý, bez ohľadu na vek. Organizátori zo strediska Kasárne Javorníky a
Združenia pre rozvoj strediska Kasárne pripravili pre pretekárov celkom 18 kategórií, upravili trate na klasický spôsob
behu podľa veku od najmenších detí až po seniorov v dĺžke od 300 m do 9000 m. Neváhajte a prídite si zabežkovať a
zasúťažiť v krásnom prostredí Javorníkov.
Prezentácia: Penzión Javorník od 9.30 do 10.30 hod.
Prevoz z Makova, žel. stanice po príchode vlaku z Čadce o 8.27 hod. je zabezpečený.
Bližšie informácie ohľadne tratí, prihlasovania, kategórii a pod. - Mgr. Vladimír Pekár, e-mail:
vladimirpekar@centrum.sk, tel.: +421 905 576 506
Štartovné:
4,- € kategórie: žiaci a žiačky, juniori a juniorky, dôchodcovia
6,- € – ostatní
Platba pri prezentácii.
V štartovnom je obed, občerstvenie, odmeny, zabezpečenie podujatia
Prihlášky:
Pre rýchlejšiu prezentáciu odporúčame online registráciu na podujatie - do 22.02.2018 do 17.00 hod. - a my vyplníme
prihlášku za vás.
Prihlasujte sa na e-mail: vladimirpekar@centrum.sk.
V prihláške uveďte:
1. Meno a priezvisko
2. Rok narodenia - nutné pre zaradenie do kategórie
3. Mládež do 15 rokov aj meno a priezvisko zákonného zástupcu
4. Klub, resp. oddiel
5. Adresa bydliska
6. E-mail - funkčný
Štart:
11.00 hod. jednotlivo podľa kategórii
Vyhodnotenie preteku:
najneskôr do 14:00 hod. (predpokladaný čas 13:00hod)
Odmeny:
každý účastník, okrem zážitku v krásnej prírode získa diplom, na e-mail uvedený v prihláške mu bude zaslaný Certifikát s
uvedením dosiahnutého času a mena, najstarší a najvzdialenejší účastník získa upomienku.
Ceny:
- prví traja pretekári v každej kategórii vecné ceny (závisle od počtu prihlásených pretekárov)
Informácie:
Mgr. Vladimír Pekár
e-mail: vladimirpekar@centrum.sk;
tel.: +421 905 576 506
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