Propozície behu
Ivanská 5 a polka
7. ročník
Pokyny a základné informácie
Hlavný organizátor: Obecný úrad Ivanka pri Dunaji
Termín: 1.5.2019
Miesto: Ivanka pri Dunaji
Čas podujatia: 10:00 hod. - 13:00 hod.
Štart behu: detské behy – 10:00 hod (200 m a 400m)
Hlavný beh - 11:00 hod.
Trasa behu: 5,5 km
Časový limit: 1 hodina
Účastnícky limit: 500 účastníkov
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.
Hlavní funkcionári: Riaditeľ podujatia: Ivan Gabovič
Technický riaditeľ podujatia: Marcel Matanin
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin
Prihlasovanie a registrácia VOS-TPK:
- on-line do 26.4.2019 na:
https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1435&lng=sk

- osobne v utorok 30.4.2019 od 15.00 do 19.00 hod. , v Ivanke pri Dunaji, Informačné centrum na
Námestí Sv. Rozálie

Upozornenie: nová registrácia v deň podujatia (1.5.2019) je možná len pre účastníkov detských
behov. Všetci účastníci v dospelej kategórii sa musia zaregistrovať najneskôr do piatka
26.4.2019 , alebo osobne priamo na prezentácii (pokiaľ ste už prihlásení v systéme, štartový

balík je možné vyzdvihnúť si aj v deň konania behu – podstatná je registrácia v systéme
prihlásených bežcov).
Všetci prihlásení bežci v hlavnom behu s trvalým pobytom v Ivanke pri Dunaji, prosím uveďte
v prihláške aj skratku IpD, aby sme vedeli v cieli identifikovať najrýchlejšieho ivančana
a ivančanku, v prípade neuvedenia skratky nebude možnosť reklamácie. Za pochopenie
ďakujeme.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových balíčkov:
-

V utorok 30.4.2019 od 15.00 do 19.00 hod. v Ivanke pri Dunaji, Informačné centrum na
Námestí Sv. Rozálie.

-

V stredu 1.5.2019 od 08:00 do 10:00 hod v Ivanke pri Dunaji, Osvetová beseda na Námestí
Sv. Rozálie.

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (pri prezentácii) sa preukážte vytlačeným – „Potvrdením platby“
bezhotovostným medzibankovým prevodom z Vášho účtu. To isté platí aj v prípade, ak budete
preberať štartový balíček za iného účastníka, kde preukážete platbu za konkrétneho účastníka
behu.

Kategórie:

Deti:
Deti 1-5 rokov (rok narodenia 2014 – 2018)
Deti 6-8 rokov (rok narodenia 2011 – 2013)
Deti 9-12 rokov (rok narodenia 2007 – 2010)

Deti budú štartovať podľa vekových kategórií, dievčatká a chlapci samostatne.

Muži:
M hlavná kategória

(rok narodenia 1980 – 2001)

M40 – vek 40 – 49 rokov

(rok narodenia 1970 – 1979)

M50 – vek 50 – 59 rokov

(rok narodenia 1960 – 1969)

M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:
Ž hlavná kategória (rok narodenia 1980 – 2001)
Ž40 – vek 40 – 49 rokov

(rok narodenia 1970 – 1979)

Ž50 – vek 50 – 59 rokov

(rok narodenia 1960 - 1969)

Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Vekový limit: bez limitu

Štartový balíček zahŕňa:
- štartové číslo s čipom na meranie času (čip dostanú účastníci hlavného behu) - možnosť uviesť
na štartovom čísle svoje meno,
(v prípade, ak sa účastník prihlási a zaplatí štartovné do 20.4.2019)
- občerstvenie po dobehu do cieľa
- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
- možnosť odložiť si osobné veci v úschovni
- možnosť vyhrať zaujímavé vecné ceny v tombole
Štartovné:
1. Bežci s trvalým pobytom v Ivanke pri Dunaji 6 eur
2. Ostatní bežci 8 eur
3. Štartovné pre deti 1 eur

Možnosti platenia štartovného: Neplatiť priamym vkladom v banke, hlavne nie štartovné pre
deti 1 Eur.
a) Bezhotovostným medzibankovým prevodom na účet Obce Ivanka pri Dunaji

Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu:
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
BIC: SUBASKBX

VS: pridelený prihlasovacím systémom
SS: 2230010801
do poznámky uviesť: Meno a priezvisko účastníka behu.
V prípade, ak bude uskutočnená platba pre viac účastníkov, je potrebné vypísať všetky
mená a priezviská.
b) v hotovosti počas prezentácie v utorok 30.04.2019

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.
Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pretekárov na
podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s
účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Meranie časov: Meranie zabezpečuje VOS-TPK.

Výsledky:
Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk Pretekári budú
vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih
prekročenia cieľovej čiary).
Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení
výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa
musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto
propozíciách.

Kontakt: Telefón: Ivan Gabovič,
e-mail: gabovicivan@gmail.com
telefón: 0905495852
Ceny : - prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny,
-

ocenený bude aj najrýchlejší účastník/čka bývajúci v Ivanke pri Dunaji

- po skončení vyhlasovania víťazov bude tombola, do ktorej budú zaradení všetci
účastníci podujatia.
Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa,
Osvetová beseda, Námestie Sv. Rozálie Ivanka pri Dunaji

WC: Osvetová beseda, Námestie Sv. Rozálie popri. Matičný dom Ivanka pri Dunaji
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla záchranná a zdravotná služba a
na trase behu zdravotná služba (zabezpečuje Slovenský Červený kríž).
Podrobnejšie technické a organizačné zabezpečenie:
TRASA : Detský beh – námestie Svätej Rozálie,
Hlavný beh – Štart: Námestie Svätej Rozálie, Štefánikova ulica, Ružová ulica – odbočka
okolo bytoviek – smer jazero Štrkovka, okolo jazera po pravej strane,
okolo podniku Wigvam, Hviezdoslavova ulica, odbočka Štefániková
ulica.
Cieľ: ako štart preteku – námestie Svätej Rozálie
Zabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov behu: všetky križovatky ulíc po trase behu budú
zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba bude mať reflexné vesty s patričným poučením a
vyznačením. Technický riaditeľ zabezpečí 15 organizátorov. Beh bude organizovaný len na trase
miestnych komunikácii Ivanka pri Dunaji. O súčinnosť bude požiadaný Policajný zbor SR.
Parkovanie pre účastníkov behu: na verejnom priestranstve - križovatka ulíc Hviezdoslavova –
Záleská – Štefániková.

Spracovali:
Mgr. Marcel Matanin
Ing. Ivan Gabovič
Mgr. Daša Pašková

