Lučatínska 11ka propozície:
22.6 sobota 2019
8.ročník - 10,50 km Cestný beh Lučatín – Slovenská Ľupča a späť
+
Štafetový beh dvojíc 2x5,25 km Lučatín –Slovenská Ľupča , Slovenská Ľupča - Lučatín
Naštartuj sa po BB maratóne 

Usporiadateľ:
Občianské združenie „zdravie v pohybe“ v spolupráci s Obcou Lučatín, Obcou Slovenská Ľupča, MŠVVaŠ,
TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica .

Štart:
Sobota 22.6.2019






9:25 hod štart chrústov do 3 rokov -50m / ihrisko TJ Mladosť Lučatín /
9.30 hod. Beh predškolákov detí od / 4 - 6 rokov/ -300m / ihrisko TJ Mladosť Lučatín /
9.35 hod. Beh žiakov - 1000m Ihrisko TJ Mladosť Lučatín /
9.50 hod. Odchod autobusu s II. štafetármi do Slovenskej Ľupče na štafetovú odovzdávku
10.00 hod. Štart hlavnej kategórie spolu s štafetovým behom/ Ihrisko TJ Mladosť Lučatín /

Registrácia a prezencia:




Registrácia do štvrtka 20.6.2019 16.00 hod. online na www.marathonbb.com
Možné skoršie vyzdvihnutie čísiel: osobne 21.6.2019, v predajni bežecké potreby pri NC Európa, Banská Bystrica od
15:00 do 18:00
Registrácia a prezencia - sobota 22.6.2019 od 8.00 hod do 9:00 detské behy, do 9.30hod. hlavná kategória –
futbalové ihrisko TJ Mladosť Lučatín

Meranie časov:

časy budú merané pomocou čipov, bez elektronického čipu nemôže byť výkon ohodnotený a zapísaný
Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, ako aj rozmiestení po celej dĺžke trate.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. 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.

Ceny a odmeny:
Kategórie M ,Ž , Štafety – finančné odmeny/vecné odmeny

Štartovné:

Beh 11km
Štafeta 2x10.5km
Detské behy na 1000m

Do štvrtka 20.6.2019, 16:00
len bankovým prevodom
10€
12€
5€

21 a 22.6.2019, len hotovosť
pri predregistrácii a registrácii na mieste
20€
24€
7€

Informácie k bankovému prevodu Vám prídu e-mailom po registrácii.
Detské behy na 50m a 300m do 6 rokov (ročník 2013 a mladšie) majú štartovné zdarma, registrácia na mieste.

Štartovné zahŕňa:






Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Občerstvenie po dobehu do cieľa
„Lučatínsky obed” po dobehnutí
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny

Výsledky:
Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude o 13:00. Oficiálne výsledky budú dostupné po skončení
podujatia a na internetovej stránke www.lucatinska11.eu pretekári budú zoradení podľa času od štartového
výstrelu po prekročenie cieľa

Žrebovanie o ceny:

žrebovanie o hodnotné ceny bude o 13:30 ihneď po vyhlásení výsledkov. Do žrebovania sú zaradení všetci účastníci
všetkých behov okrem Behu Chrústov

Šatne & Sprchy:
futbalové ihrisko TJ Mladosť Lučatín

Občerstvenie:
na trati 2x zabezpečené občerstvenie - voda, iontové nápoje, ovocie, v cieli nápoj, ovocie, úžasné cestoviny z
GRAJCIARA. V prípade horúceho počasia, na trati opäť zabezpečíme studené sprchy v podaní hasičských aut

Trať:
Asfaltový povrch, dĺžka hlavnej kategórie 10,50 km, 2x5,25 km štafetový beh dvojíc, detský beh 1700m

Štart a Cieľ :
Futbalové ihrisko TJ Mladosť Lučatín

Ubytovanie:
Penzión Grajciar v Lučatíne - malý rodinný penzión s vychýrenou reštauráciou. www.grajciar.sk

Predpis:
Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií. Beží sa za každého počasia. Pretekári sú povinní
dodržiavať počas pretekov pravidla cestnej premávky, dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov. Každý
preteká na vlastnú zodpovednosť.

Info a kontakt:
Marek Vojník +421914 323 738

+421917 900209

Mail: tvoj@itrener.sk

www.itrener.sk www.lucatinska11.eu

Kategórie:
Hlavný beh
Muži:
A – Muži do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1980 a mladší)
B – Muži do 49 rokov vrátane (rok narodenia 1970 až 1979)
C – Muži do 59 rokov vrátane (rok narodenia 1960 až 1969)
D – Muži od 60 rokov (rok narodenia 1959 a starší)
M Vysokoškolský študent–pracovník bez rozdielu veku
Ženy:
A – Ženy do 39 rokov (rok narodenia 1980 a mladšie)
B – Ženy do 49 rokov (rok narodenia 1970 až 1979)
C – Ženy do 59 rokov (rok narodenia 1960 až 1969)
D – Ženy od 60 rokov (rok narodenia 1959 a staršie)
Z Vysokoškolský študent–pracovník bez rozdielu veku
ŠTAFETY:




Sm - mužská štafeta bez rozdielu veku
Sw – ženská štafeta bez rozdielu veku
Sz – zmiešaná štafeta bez rozdielu veku

Odmeny:
Prvých šesť žien a šesť mužov v absolútnom poradí získajú finančné odmeny, ako aj vecné ceny od partnerov
1. Miesto 70 €
2. Miesto 50 €
3. Miesto 40€
4. Miesto 30 €
5. Miesto 25 €
6. Miesto 20 €

DETSKÉ KATEGÓRIE:

Beh Chrústov beh na 50m ( 0 – 3 rokov pre ročníky 2016-2019 )
Trať:

50m – krátky rovný úsek po trávnatom ihrisku

Beh je určený pre deti predškolského veku do 5 rokov vrátane. Rodičia prinesú
kartičku poistenca pre dieťa. Staršie deti sa behu zúčastniť nemôžu.
Štart:

22.6.2019, ihrisko v Lučatíne
9:25 – štart detí

Cieľ:

ihrisko Lučatín

Registrácia:

osobne 22.6.2019 od 7:00 do 9.15hod na ihrisku v Lučatíne

Kategórie:

bez kategórií, je možné bežať / kráčať najmenším v sprievode
rodičov, je možné dieťa niesť bez nároku na víťazstvo, je možné štartovať každému

Štartovné:

0€

Odmeny:

Pamätné štartové číslo
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Účastnícky diplom
Sladká zdravá odmena

Beh predškolákov beh na 300 m (2015-2014)
Trať:

300m – krátky rovný úsek po trávnatom ihrisku ( jeden okruh )
Beh je určený pre deti predškolského veku do 5 rokov vrátane. Rodičia prinesú
kartičku poistenca pre dieťa. Staršie deti sa behu zúčastniť nemôžu.

Štart:

22.6.2019, ihrisko v Lučatíne
9:25 – štart detí

Cieľ:

ihrisko Lučatín

Registrácia:

osobne 22.6.2019 od 7:00 do 9.15hod na ihrisku v Lučatíne

Kategórie:

bez kategórií, je možné bežať / kráčať najmenším v sprievode
rodičov, je možné dieťa niesť bez nároku na víťazstvo, je možné štartovať každému

Štartovné:

0€

Odmeny:

Pamätné štartové číslo
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Účastnícky diplom
Sladká zdravá odmena

Beh na žiakov 1 000m: kategória ( 6 – 13 rokov , ročníky 2013 – 2006)
Trať:

1 000m – jednoduchý okruh obcou. Štart a cieľ je priamo
na ihrisku v Lučatíne, asfaltová cesta.
Táto trať je určená výlučne pre deti od 6 do 13 rokov.
Pri všetkých účastníkoch je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu.
Mladší ani starší účastníci sa behu zúčastniť nemôžu.

Štart:

22.6.2019 o 9:35 ihrisko Lučatín

Cieľ:

ihrisko Lučatín

Kategórie:

P1 – Chlapci od 6 do 7 rokov (rok narodenia 2012 a 2013)
R1 – Dievčatá od 6 do 7 rokov (rok narodenia 2012 a 2013)
S1 – Chlapci od 8 do 10 rokov (rok narodenia 2009 až 2011)
T1 – Dievčatá od 8 do 10 rokov (rok narodenia 2009 až 2011)
U – Chlapci od 11 do 13 rokov (rok narodenia 2006 a 2008)
V – Dievčatá od 11 do 13 rokov (rok narodenia 2006 a 2008)

Štartovné:

5 € pri zaplatení prevodom do 20.6.2019
7 € pri zaplatení osobne 21.6.2019 , predajňa bežecké potreby , Banská Bystrica
7 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 22.6.2019 .

Upozornenie:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník!

Štartovné zahŕňa:

Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Občerstvenie po dobehu do cieľa
Lučatínsky obed 
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci

Odmeny:

Prvé tri dievčatá a prví traja chlapci získajú vecné ceny od partnerov.

Beh dorastu na 1000m ( 14 -15 rokov , ročníky 2005 – 2004 )
Trať:

1000m – 1x jednoduchý okruh obcou. Štart a cieľ je priamo
na ihrisku v Lučatíne, asfaltová cesta.
Táto trať je určená výlučne pre deti od 11 do 15 rokov.
Pri všetkých účastníkoch je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu.
Mladší ani starší účastníci sa behu zúčastniť nemôžu.

Štart:

22.6.2019 o 9:35 ihrisko Lučatín

Cieľ:

ihrisko Lučatín

Kategórie:

X – Chlapci od 14 do 15 rokov (rok narodenia 2005 a 2004)
Y – Dievčatá od 14 do 15 rokov (rok narodenia 2005 a 2004)

Štartovné:

5 € pri zaplatení prevodom do 20.6.2019
7 € pri zaplatení osobne 21.6.2019 , predajňa bežecké potreby , Banská Bystrica
7 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 22.6.2019 .
Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník!

Upozornenie:
Štartovné zahŕňa:

Pamätné štartové číslo s logom podujatia
Pamätná medaila po prebehnutí cieľom
Občerstvenie po dobehu do cieľa
Lučatínsky obed 
možnosť vyhrať v žrebovaní hodnotné ceny
možnosť odložiť si osobné veci

Odmeny:

Prvé tri dievčatá a prví traja chlapci získajú vecné ceny od partnerov.

Profil trate hlavného beh 10 500 m ( štafetového behu 2x 5,25km ):
štart 10.00 hod štart a cieľ na futbalovom ihrisku 10,50 km – asfaltový povrch
Nárast výšky/zníženie výšky :

Prevýšenie:

Šípokou vyznačená odovzdávka:

Profil trate Detského behu 1000 m

štart 9.35 hod. 1 okruh, štart a cieľ na futbalovom ihrisku, dĺžka trate 1000 m
Nárast výšky/zníženie výšky : 5m

Profil trate :

SPONZORI:
Hlavný sponzor

´

Preteky s podporou BBSK

www.lucatinska11.eu

