Beh Agrokomplexom 2019
21. september 2019
PROPOZÍCIE
Organizátor:
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
v spolupráci so Slovakman s.r.o.
Miesto konania:
Relax park, Výstavisko Agrokomplex Nitra.
Vstup cez bránu B3 z Akademickej ulice.
Parkovanie zabezpečené v areáli Relax Park a na ulici Akademická.
Otvorenie Brány B3:
od 12:00 hod.
Prezentácia:
od 12:00 hod. v areáli Relax parku Agrokomplex
Štart:
15:00 – detské kategórie
16:00 – Beh Agrokomplexom 5 km
17: 00 – Beh Agrokomplexom 10 km
Kategórie + trate:
Detské behy:
Deti do 4 rokov
200 m
Deti do 6 rokov
300 m
Deti do 10 rokov 600 m
Deti do 12 rokov 800 m
Deti do 15 rokov 1200 m
Ceny: každý účastník v cieli – sladkosť a nápoj, prví traja poháre
Štartovné: free
Beh Agrokomplexom 5 km
Dorastenci (-ky) do 18 rokov
Juniori (-ky) do 20 rokov
Muži – bez rozdielu veku
Ženy – bez rozdielu veku
Ceny: každý účastník v cieli medaila, prví traja v kategóriách vecné ceny
Štartovné: 10 € (uhradiť na účet: SK85 1111 0000 0066 0731 7028)
Cena štartovného zahŕňa účastnícky poplatok a štartovný balíček, ktorý bude obsahovať
darčeky od sponzorov.

Beh Agrokomplexom 10 km
Muži + ženy do 39 rokov
Muži + ženy do 49 rokov
Muži + ženy do 59 rokov
Muži + ženy nad 60 rokov
Ceny: každý účastník v cieli medaila, prví traja v kategóriách vecné ceny, pre troch
absolútnych víťazov spomedzi žien a troch spomedzi mužov je pripravená finančná
odmena 100, 50 a 30 eur
Štartovné: 15 € (uhradiť na účet: SK85 1111 0000 0066 0731 7028)
Cena štartovného zahŕňa účastnícky poplatok a štartovný balíček, ktorý bude obsahovať
darčeky od sponzorov.
Časový harmonogram:
12:00 – 14:30 prezentácia
15:00 štart detských kategórií
15:50 vyhlásenie výsledkov detských kategórií
16:00 štart Beh Agrokomplexom 5 km
17:00 štart Beh Agrokomplexom 10 km
18:30 vyhlásenie výsledkov
19:00 ukončenie podujatia
Prihlasovanie:
www.sportsofttiming.sk do 18.9.2019 do 23:59 hod.
Prihlásenie je záväzné. Refundácia registračného poplatku ani zmena účastníka
v registrácii nie je možná.
Prihlásenie a úhrada registračného poplatku v hotovosti bude možná aj na mieste dňa
21.9.2019 v čase od 12:00 - 14:30 za nezmenenú cenu.
Občerstvenie a pitný režim pre účastníkov behu: zabezpečí organizátor
Iné:
Účastníci behu a organizátori sa súťaže zúčastňujú na vlastné riziko.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií a časového harmonogramu,
ktorý bude včas avizovať cez sociálne siete a webovú stránku www.agrokomplex.sk
Kontaktná osoba pre organizačné pokyny:
Nikoleta Kováčová, nkovacova@gmail.com
Kontaktná osoba pre médiá za Agrokomplex:
Martin Lužbeťák, luzbetak@agrokomplex.sk

