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RAJECKÝ MARATÓN 2017
34. ročník

Slovenský pohár v maratóne Bratislava-Rajec-Košice

  propozície

Usporiadateľ: Maratón klub Rajec

Termín:
12. august 2017 o 09:00hod

Miesto:
Rajec, Námestie SNP - kliknite pre zobrazenie na mape

Prihlášky: Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací systém alebo poštou na adresu:

UHLÁRIK Pavol
Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec

online prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 10.8.2017 o 24:00hod. V piatok sa bude dať prihlásiť
ešte priamo pri prezentácii do 22:00hod. Štartová listina bude skontrolovaná a uzatvorená. To znamená, že v
sobotu ráno pred pretekmi  sa  už  nebude dať  prihlásiť  ako nový pretekár!  Bude možné sa už  len zaprezentovať,
vyzdvihnúť si štartové číslo, čip, pamätné predmety a pod.

Štartovné: MARATÓN:
25€ do 30. 4. 2017
30€ do 30. 6. 2017
35€ do 31. 7. 2017
45€ od 1. 8. 2017 do 11. 8. 2017
VERNÍ: pretekári, ktorí majú aspoň 10 dobehnutých maratónov v Rajci
17€ - VERNÍ - do 30.4.2017
22€ - VERNÍ - od 1.5.2017 do 11.8.2017

0 € - Rajeckí MILIONÁRI - pretekári, ktorí majú dobehnutých 24 a viac maratónov v Rajci.

Štartovné uhrádzať len do 6.8.2017! (platby po tomto termíne nemusia byť akceptované, platí sa až priamo pri
prezentácii)
1. vkladom alebo prevodom na účet:
  číslo účtu: SK29 0900 0000 0000 7651 0656 alebo 0076510656/0900
  variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 09082017)
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

2. poštovou poukážkou typu “H” na adresu: Pavol Uhlárik, Mudrochova 909/4, 01501 Rajec.
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

Pri platbe zo zahraničia uvádzajte:
  číslo účtu IBAN: SK29 0900 0000 0000 7651 0656
  SWIFT: GIBASKBX
  názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pretekári dostanú tričko, medailu, štartové číslo, časopis RAJECKÝ MARATÓN, cestovinové hody, zmrzlinu BIRELL alebo
kofolu ...

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia! Platí to aj pre
pretekárov, ktorí sa prihlasovali cez online prihlasovací systém!

UZÁVIERKY TERMÍNOV! Kvôli prehľadnosti a zrozumiteľnosti šatrtovej listiny budú vždy k uvedeným termínom 30.4.
2017, 30.6.2017 a 31.7.2017 zo štartovej listiny vymazaní pretekári  ktorí  k týmto termínom nebudú mať zaplatené
štartovné. Sú to termíny kedy sa mení výška štartovného, takže pretekári zmazaní zo štartovej listiny sa v prípade
záujmu musia prihlásiť znova a štartovné zaplatiť podľa aktuálneho cenníka do nasledujúceho termínu.

UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len po odhlásení sa z pretekov vrámci Rajeckého Maratónu a to len za základe
lekárskeho potvrdenia o vašej neschopnosti sa zúčastniť a len do 31.7.2017, s manipulačným poplatkom 5€. Po tomto
termíne  bude  vaše  štartovné  použité  na  to,  za  čo  bolo  zaplatené,  teda  na  prípravu vašej  účasti  na  pretekoch.



Samozrejme budú vám nachystané všetky prezenty, ktoré si môžete vyzdvihnúť pri prezentácii v Rajci.

Ubytovnie: Usporiadateľ zabezpečuje len ubytovanie v telocvični za symbolické 2€, vo vlastných spacákoch a karimatkách
za ubytovanie sa platí zvlášť až pri samotnej prezentácii
... ďalšie možnosti ubytovania môžete nájsť napr. na www.rajeckapohoda.sk ...

Šatne, sprchy: Základná škola na Lipovej ulici

Stravovanie: Po ukončení pretekov cestovinové hody

Prezentácia:
Na námestí SNP v budove Mestského úradu
  11. 8. 2017 - 16:00 - 22:00 hod.
  12. 8. 2017 - 06:30 - 08:00 hod.!!! Pozor! V sobotu už nie je možné sa prihlásiť!

Čipy a meranie časov: Pri prezentácii každý pretekár dostane s štartovým číslom aj identifikačný čip, pomocou ktorého vám bude zmeraný
čas. Štartové číslo aj s čipomom je každý pretekár povinný nosiť na určenom mieste počas celých pretekov, prebehnúť
cez štart, všetky kontrolné stanovištia a cieľ. Bez čipu vám nebudete zmeraný čas a teda nebudete zaradevý ani do
výsledkovej listiny. Pokiaľ si v prihláške vyplníte telefónne číslo, po dobehnutí do cieľa vám bude naň zaslaný výsledný
čas a umiestnenie.

Meranie časov a zapožičanie čipov zabezpečuje VOS-TPK

Program: 8:45 slávnostné otvorenie
8:59 ŠTART IN-LINE polmaratón
09:00 ŠTART RAJECKÝ MARATÓN + RAJECKÝ POLMARATÓN
09:20 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 2000m - všetci nad 10 rokov
09:22 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 400m - deti do 10 rokov
14:00 vyhlásenie výsledkov RAJECKÉHO MARATÓNU 2017

Kategórie: MARATÓN
   M-M - Muži - absolútne poradie
   M-M-40 - Muži 40 - 49 rokov
   M-M-50 - Muži 50 - 59 rokov
   M-M-60 - Muži 60 - 69 rokov
   M-M-70 - Muži 70 a viac rokov
   M-Ž - Ženy - absolútne poradie
   R - Najlepší Rajčan - príslušnosť k rajeckému klubu

Trať:

   Maratón: Trať meria 42 195m, úradne premeraná, povrch trate je asfaltový, výškový rozdiel je 200m. Štart aj cieľ Rajeckého
maratónu je na námestí SNP v Rajci (viď. obrázok dole písmeno A a M). Po štarte sa beží 2-km okruh mestom, ulicami
Hurbanova (B), Moyzesova (C), Obrancov mieru (D), Nádražná (E), Jánošíkova (F), Hurbanova (G), Šafárikova (H),
Nádražná (I), nám. SNP (J), potom cez Šuju, Fačkov, Čičmany a späť na námestie v Rajci (M).

   Mapa trate:
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   Profil trate:

Upozornenie: Pretekári  sú  povinní  dodržiavať  pravidlá  cestnej  premávky  a  zúčastňujú  sa  pretekov  na  vlastné
nebezpečenstvo.

Občerstvovačky: Občerstvovacie stanice sú na 5., 11., 16., 20., 24., 28., 33., 38., a 40. km
k dispozícii je: iontový nápoj, voda, minerálka, ovocie (banány, pomaranče, melóny...), sušienky, keksy, čokoláda, soľ a
špongie na osvieženie.
Je možné si pripraviť aj vlastné občerstvenie a označiť štartovým číslom, ktoré bude tiež rozvezené na občerstvovacie
stanice. Odovzdať vlastné občerstvenie je nutné do 8.00hod v priestoroch prezentácie.

Informácie: www.rajeckymaraton.sk
pavol.uhlarik@gmail.com
jano.vanak@gmail.com



Riaditeľ pretekov: Pavol UHLÁRIK, Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
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RAJECKÝ POLMARATÓN 2017
11. ročník

  propozície

Usporiadateľ: Maratón klub Rajec

Termín: 12. august 2017 o 09:00hod

Miesto:
Rajec, Námestie SNP - kliknite pre zobrazenie na mape

Prihlášky: Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací systém alebo poštou na adresu:

UHLÁRIK Pavol
Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec

online prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 10.8.2017 o 24:00hod. V piatok sa bude dať prihlásiť
ešte priamo pri prezentácii do 22:00hod. Štartová listina bude skontrolovaná a uzatvorená. To znamená, že v
sobotu ráno pred pretekmi  sa  už  nebude dať  prihlásiť  ako nový pretekár!  Bude možné sa už  len zaprezentovať,
vyzdvihnúť si štartové číslo, čip, pamätné predmety a pod.

Štartovné:
POLMARATÓN:
23€ do 30. 4. 2017
28€ do 30. 6. 2017
33€ do 31. 7. 2017
38€ od 1. 8. 2017 do 11 .8. 2017

Majstrovstvá SR mužov a žien v polmaratóne registrovaných v SAZ
15€ M-SR (registrovaný v SAZ) do 31.7.2017
38€ M-SR (registrovaný v SAZ) od 1.8.2017 do 6.8.2017
   uzávierka štartovej listiny pre M-SR, vrátane družstiev, bude 6.8.2017 o 24:00hod.
   atletické oddiely zašlú zoznam pretekárov a zloženie družstva do 6.8.2017 na adresu:
     pavol.uhlarik@gmail.com

Štartovné uhrádzať len do 6.8. 2017! (platby po tomto termíne nemusia byť akceptované, platí sa až priamo pri
prezentácii)
1. vkladom alebo prevodom na účet:
  číslo účtu:SK29 0900 0000 0000 7651 0656 alebo 0076510656/0900
  variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 0908 2017 )
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

2. poštovou poukážkou typu "H" na adresu: Pavol Uhlárik, Mudrochova 909/4, 01501 Rajec.
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

Pri platbe zo zahraničia uvádzajte:
  číslo účtu IBAN: SK29 0900 0000 0000 7651 0656
  SWIFT: GIBASKBX
  názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pretekári  dostanú tričko, medailu, štartové číslo, časopis  RAJECKÝ MARATÓN, cestovinové hody, zmrzlinu, BIRELL
alebo kofolu ...

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia! Platí to aj pre
pretekárov, ktorí sa prihlasovali cez on-line prihlasovací systém!

UZÁVIERKY TERMÍNOV! Kvôli prehľadnosti a zrozumiteľnosti šatrtovej listiny budú vždy k uvedeným termínom 30.4.
2017 , 30.6. 2017 a 31.7. 2017 zo štartovej listiny vymazaní pretekári ktorí k týmto termínom nebudú mať zaplatené
štartovné. Sú to termíny kedy sa mení výška štartovného, takže pretekári zmazaní zo štartovej listiny sa v prípade
záujmu musia prihlásiť znova a štartovné zaplatiť podľa aktuálneho cenníka do nasledujúceho termínu.

UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len po odhlásení sa z pretekov vrámci Rajeckého Maratónu a to len za základe
lekárskeho potvrdenia o vašej neschopnosti sa zúčastniť a len do 31.7. 2017 , s manipulačným poplatkom 5€. Po tomto
termíne  bude  vaše  štartovné  použité  na  to,  za  čo  bolo  zaplatené,  teda  na  prípravu vašej  účasti  na  pretekoch.
Samozrejme budú vám nachystané všetky prezenty, ktoré si môžete vyzdvihnúť pri prezentácii v Rajci.



Ubytovnie: Usporiadateľ zabezpečuje len ubytovanie v telocvični za symbolické 2€, vo vlastných spacákoch a karimatkách
za ubytovanie sa platí zvlášť až pri samotnej prezentácii
... ďalšie možnosti ubytovania môžete nájsť napr. na www.rajeckapohoda.sk ...

Šatne, sprchy: Základná škola na Lipovej ulici

Stravovanie: Po ukončení pretekov cestovinové hody

Prezentácia:
Na námestí SNP v budove Mestského úradu
  11. 8.2017 - 16:00 - 22:00 hod.
  12. 8.2017 - 06:30 - 08:00 hod.!!! Pozor! V sobotu už nie je možné sa prihlásiť!

Čipy a meranie časov: Pri prezentácii každý pretekár dostane s štartovým číslom aj identifikačný čip, pomocou ktorého vám bude zmeraný
čas. Štartové číslo aj s čipomom je každý pretekár povinný nosiť na určenom mieste počas celých pretekov, prebehnúť
cez štart, všetky kontrolné stanovištia a cieľ. Bez čipu vám nebudete zmeraný čas a teda nebudete zaradený ani do
výsledkovej listiny. Pokiaľ si v prihláške vyplníte telefónne číslo, po dobehnutí do cieľa vám bude naň zaslaný výsledný
čas a umiestnenie.

Meranie časov a zapožičanie čipov zabezpečuje VOS-TPK

Program: 8:45 slávnostné otvorenie
8:59 ŠTART IN-LINE polmaratón
09:00 ŠTART RAJECKÝ MARATÓN + RAJECKÝ POLMARATÓN
09:20 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 2000m - všetci nad 10 rokov
09:22 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 400m - deti do 10 rokov
14:00 vyhlásenie výsledkov RAJECKÉHO MARATÓNU 2017

Kategórie:
POLMARATÓN
M-SR:
   P-M-SR - Muži registrovaný v SAZ
   P-Ž-SR - Ženy registrované v SAZ
   súťaž družstiev mužov a žien (minimálne 3 a maximálne 4 pretekári)
ostatní:
   P-M - Muži - absolútne poradie
   P-M-40 - Muži 40 - 49 rokov
   P-M-50 - Muži 50 - 59 rokov
   P-M-60 - Muži 60 a viac rokov
   P-Ž - Ženy - absolútne poradie
   P-Ž-35 - Ženy 35 - 44 rokov
   P-Ž-45 - Ženy 45 a viac rokov

Trať:

   Polmaratón: Trať meria 21 097m, úradne premeraná, povrch trate je asfaltový, výškový rozdiel je 100m. Štart aj cieľ Rajeckého
polmaratónu je  na  námestí  SNP v Rajci.  Po štarte  sa  beží  2-km okruh mestom, ulicami  Hurbanova,  Moyzesova,
Obrancov mieru, Nádražná, Jánošíkova, Hurbanova, Šafárikova, Nádražná, nám. SNP, potom cez Šuju, Rajeckú Lesnú na
obrátku vo Frívaldskej doline a späť na námestie v Rajci.

   Mapa trate:

Zobraziť RAJECKÝ POLMARATÓN - 22097m

Upozornenie: Pretekári  sú  povinní  dodržiavať  pravidlá  cestnej  premávky  a  zúčastňujú  sa  pretekov  na  vlastné
nebezpečenstvo.

Občerstvovačky: Občerstvovacie stanice sú na 5., 10., 13., 16. a 19.km
Vlastné občerstvenie nie je možné!
k dispozícii je: iontový nápoj, voda, minerálka, ovocie (banány, pomaranče, melóny...), sušienky, keksy, čokoláda, soľ a
špongie na osvieženie.

Informácie: www.rajeckymaraton.sk
pavol.uhlarik@gmail.com
jano.vanak@gmail.com

Riaditeľ pretekov: Pavol UHLÁRIK, Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec

 na väčšej mape
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RAJECKÝ IN-LINE 2017
13. ročník

  propozície

Usporiadateľ: Maratón klub Rajec, SRZ

Termín: 12. august 2017 o 08:59hod

Miesto:
Rajec, Námestie SNP - kliknite pre zobrazenie na mape

Prihlášky: Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací systém alebo poštou na adresu:

UHLÁRIK Pavol
Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec

online prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 11.8.2016 o 24:00hod. V piatok sa bude dať prihlásiť
ešte priamo pri prezentácii do 22:00hod. Štartová listina bude skontrolovaná a uzatvorená. To znamená, že v
sobotu ráno pred pretekmi  sa  už  nebude dať  prihlásiť  ako nový pretekár!  Bude možné sa už  len zaprezentovať,
vyzdvihnúť si štartové číslo, čip, pamätné predmety a pod.

Štartovné: IN-LINE:
22€ do 30. 4. 2017
26€ do 30. 6. 2017
31€ do 31. 7. 2017
36€ od 1. 8. 2017 do 11. 8. 2017

Štartovné uhrádzať len do 6.8.2017! (platby po tomto termíne nemusia byť akceptované, platí sa až priamo pri
prezentácii)
1. vkladom alebo prevodom na účet:
  číslo účtu:SK29 0900 0000 0000 7651 0656 alebo 0076510656/0900
  variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 09082017 )
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

2. poštovou poukážkou typu "H" na adresu: Pavol Uhlárik, Mudrochova 909/4, 01501 Rajec.
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

Pri platbe zo zahraničia uvádzajte:
  číslo účtu IBAN: SK29 0900 0000 0000 7651 0656
  SWIFT: GIBASKBX
  názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pretekári  dostanú tričko, medailu, štartové číslo, časopis  RAJECKÝ MARATÓN, cestovinové hody, zmrzlinu, BIRELL
alebo kofolu ...

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia! Platí to aj pre
pretekárov, ktorí sa prihlasovali cez on-line prihlasovací systém!

UZÁVIERKY TERMÍNOV! Kvôli prehľadnosti a zrozumiteľnosti šatrtovej listiny budú vždy k uvedeným termínom 30.4.
2017 , 30.6. 2017 a 31.7. 2017 zo štartovej listiny vymazaní pretekári ktorí k týmto termínom nebudú mať zaplatené
štartovné. Sú to termíny kedy sa mení výška štartovného, takže pretekári zmazaní zo štartovej listiny sa v prípade
záujmu musia prihlásiť znova a štartovné zaplatiť podľa aktuálneho cenníka do nasledujúceho termínu.

UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len po odhlásení sa z pretekov vrámci Rajeckého Maratónu a to len za základe
lekárskeho potvrdenia o vašej neschopnosti sa zúčastniť a len do 31.7. 2017 , s manipulačným poplatkom 5€. Po tomto
termíne  bude  vaše  štartovné  použité  na  to,  za  čo  bolo  zaplatené,  teda  na  prípravu vašej  účasti  na  pretekoch.
Samozrejme budú vám nachystané všetky prezenty, ktoré si môžete vyzdvihnúť pri prezentácii v Rajci.

Ubytovnie: Usporiadateľ zabezpečuje len ubytovanie v telocvični za symbolické 2€, vo vlastných spacákoch a karimatkách
za ubytovanie sa platí zvlášť až pri samotnej prezentácii
... ďalšie možnosti ubytovania môžete nájsť napr. na www.rajeckapohoda.sk ...

Šatne, sprchy: Základná škola na Lipovej ulici

Stravovanie: Po ukončení pretekov cestovinové hody



Prezentácia:
Na námestí SNP v budove Mestského úradu
  11. 8. 2017 - 16:00 - 22:00 hod.
  12. 8. 2017 - 06:30 - 08:00 hod.!!! Pozor! V sobotu už nie je možné sa prihlásiť!

Čipy a meranie časov: Pri prezentácii každý pretekár dostane s štartovým číslom aj identifikačný čip, pomocou ktorého vám bude zmeraný
čas. Štartové číslo aj s čipomom je každý pretekár povinný nosiť na určenom mieste počas celých pretekov, prebehnúť
cez štart, všetky kontrolné stanovištia a cieľ. Bez čipu vám nebudete zmeraný čas a teda nebudete zaradevý ani do
výsledkovej listiny. Pokiaľ si v prihláške vyplníte telefónne číslo, po dobehnutí do cieľa vám bude naň zaslaný výsledný
čas a umiestnenie.

Meranie časov a zapožičanie čipov zabezpečuje VOS-TPK

Program: 8:45 slávnostné otvorenie
8:59 ŠTART IN-LINE polmaratón
09:00 ŠTART RAJECKÝ MARATÓN + RAJECKÝ POLMARATÓN
09:20 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 2000m - všetci nad 10 rokov
09:22 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 400m - deti do 10 rokov
14:00 vyhlásenie výsledkov RAJECKÉHO MARATÓNU 2017

Kategórie: IN-LINE
   I-M - Muži - absolútne poradie
   I-M-40 - Muži 40 - 49 rokov  (1968-1977)
   I-M-50 - Muži 50 - 59 rokov  (1958-1967)
   I-M-60 - Muži 60 - 69 rokov  (1957 a starší)

   I-Ž - Ženy - absolútne poradie
   I-Ž-40 - Ženy 40 - 49 rokov  (1968-1977)
   I-Ž-50 - Ženy 50 - 59 rokov  (1958-1967)
   I-Ž-60 - Ženy 60 a viac rokov  (1957 a staršie)

Trať:

   In-line: Trať meria 22 100m, úradne premeraná, povrch trate je asfaltový, výškový rozdiel je 200m. Štart Rajeckého in-line
polmaratónu je na námestí SNP v Rajci (viď. obrázok dole písmeno A). Po štarte sa ide okruh mestom 2-km, ulicami
Hurbanova (B), Moyzesova (C), Obrancov mieru (D), Nádražná (E), Jánošíkova (F), Hurbanova (G), Šafárikova (H),
Nádražná (I), nám. SNP (J), potom cez Šuju a Fačkov do cieľa v centre obce Čičmany (K).

   Mapa trate:

èfclg"o ìr" 4239"Iqqing

Pìo guvkg"Unqxgpumójq"pìtqfpójq"rqxu

Pg|pìo c"eguvc

°cnåkg"o q pquvk

Ç
Rtkjnìukê"uc

Zväčšiť mapu

Upozornenie: Pretekári  sú  povinní  dodržiavať  pravidlá  cestnej  premávky  a  zúčastňujú  sa  pretekov  na  vlastné
nebezpečenstvo.

Občerstvovačky: Občerstvovacie stanice sú na 5., 11., 16. a 20. km
k dispozícii je: iontový nápoj, voda, minerálka, ovocie (banány, pomaranče, melóny...), sušienky, keksy, čokoláda, soľ a
špongie na osvieženie.

Informácie: www.rajeckymaraton.sk
pavol.uhlarik@gmail.com
jano.vanak@gmail.com

Pokyny pre IN-LINE:
Pretekári sú povinný mať po celú dobu pretekov na hlave plastikovú prilbu!
Preteky sa konajú za plnej premávky, preto je nutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Preteká sa len
v pravom jazdnom pruhu.
Je zakázané používať kolieska väčšie ako 110mm.
Štart  pretekov  je  presne  o  8:59hod.  Cieľ  preteku  je  na  obrátke  maratónu  v  obci  Čičmany.  Z
bezpečnostných dôvodov žiadame pretekárov in-line polmaratónu, aby na spiatočnej ceste Čičmany – Rajec
použili bezplatný autobus, ktorý bude pristavený v priestore cieľa
Taktiež  žiadame  in-line  pretekárov,  aby  nevstupovali,  resp.  nevchádzali  do  priestoru  štartu  a  cieľa  a
neohrozovali tak dobiehajúcich bežcov ako aj organizátorov. Záverečná cieľová rovinka na Námestí v Rajci je
určená výhradne pre bežcov. Preto  upozorňujeme, že organizátor má právo diskvalifikovať in-line pretekárov,
ktorí nebudú rešpektovať toto upozornenie a prejdú cieľovou bránou maratónu a polmaratónu.
Občerstvenie  –  cestoviny  + BIRELL,  je  zabezpečené  na  námestí  v  Rajci,  ktoré  dostanete  na  základe
predloženia štartového čísla.
Šatne a sprchy sa nachádzajú v priestoroch telocvične - Lipová ulica.
V dobe od 8:00 do 8:30 bude v priestoroch štartu pristavený mikrobus pre odvoz osobných vecí pretekárov
do cieľa.
IN-LINE pretekári musia mať počas pretekov pripnuté štartové číslo na pravom stehne.



Riaditeľ pretekov: Pavol UHLÁRIK, Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
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Mz Pneu RAJECKÝ BEH 2017
10. ročník

beh ulicami Rajca

  propozície

Usporiadateľ: Maratón klub Rajec

Termín: 12. august 2017 o 9:20hod a 9:22hod

Miesto:
Rajec, Námestie SNP - kliknite pre zobrazenie na mape

Prihlášky: Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací systém alebo poštou na adresu:

UHLÁRIK Pavol
Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec

online prihlasovanie bude ukončené v piatok 12.8.2017 o 12:00hod. V piatok sa bude dať prihlásiť ešte
priamo pri prezentácii do ukončenia prezentácie. Štartová listina bude skontrolovaná a uzatvorená. To znamená,
že v sobotu ráno pred pretekmi sa už nebude dať prihlásiť ako nový pretekár! Bude možné sa už len zaprezentovať,
vyzdvihnúť si štartové číslo, pamätné predmety a pod.

Štartovné:
Mz Pneu Rajecký Beh:
5€ do 30. 4. 2017
6€ do 31. 7. 2017
7€ od 1. 8. 2017 do 11. 8. 2017

Štartovné uhrádzať len do 6.8.2017! (platby po tomto termíne nemusia byť akceptované, platí sa až priamo pri
prezentácii)
1. vkladom alebo prevodom na účet:
  číslo účtu:SK29 0900 0000 0000 7651 0656 alebo 0076510656/0900
  variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr.0908 2017 )
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

2. poštovou poukážkou typu "H" na adresu: Pavol Uhlárik, Mudrochova 909/4, 01501 Rajec.
  do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

Pri platbe zo zahraničia uvádzajte:
  číslo účtu IBAN: SK29 0900 0000 0000 7651 0656
  SWIFT: GIBASKBX
  názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pretekári dostanú medailu, štartové číslo a zmrzlinu...

tričko  RAJECKÉHO MARATÓNU  nie je  súčasťou štartového  balíčka,  ale  budú ho  dostávať  pretekári
formou  odmeny  za  to,  že  sa  prihlásia  a  zaprezentujú  čo  najskôr  a  tým  nám  pomôžu  zrýchliť  a
zjednodušiť  prezentáciu. Tričiek pre pretekárov je obmedzené množstvo, takže tí čo  budú poslední,
tričko nedostanú!

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného  nie od dátumu prihlásenia! Platí to aj pre
pretekárov, ktorí sa prihlasovali cez on-line prihlasovací systém!

Prezentácia:
Na námestí SNP v budove Mestského úradu
 11. 8. 2017 - 16:00 - 22:00 hod.
 12. 8. 2017 - 06:30 - 08:00 hod.!!! Žiadame pretekárov, aby dodržiavali tento termín.

Program: 8:45 slávnostné otvorenie
8:59 ŠTART IN-LINE polmaratón
09:00 ŠTART RAJECKÝ MARATÓN + RAJECKÝ POLMARATÓN
09:20 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 2000m - všetci nad 10 rokov
09:22 ŠTART MZ Pneu RAJECKÝ BEH - 400m - deti do 10 rokov
14:00 vyhlásenie výsledkov RAJECKÉHO MARATÓNU 2017



Kategórie: MZ Pneu RAJECKÝ BEH
   B-D - Deti do 10 rokov (vrátane)
   B-V - Všetci nad 10 rokov

Trať:

  deti do 10r - 400m: Trať pre deti do 10 rokov meria 400m, povrch trate je asfaltový, výškový rozdiel je 1m. Štart je na námestí SNP v
Rajci. Po štarte sa beží okruh mestom, ulicami Nádražná, Šafárikova, a do cieľa na nám. SNP.

   

  nad 10r - 2000m: Trať pre všetkých nad 10 rokov meria 2000m, povrch trate je asfaltový, výškový rozdiel je 2m. Štart je na námestí
SNP v Rajci. Po štarte sa ide okruh mestom, ulicami Hurbanova, Moyzesova, Obrancov mieru, Nádražná, Jánošíkova,
Hurbanova, Šafárikova, Nádražná a do cieľa na nám. SNP.

   

Ceny: Prví traja chlapci a dievčatá v kategórii budú vyhodnotení v prestore cieľa o 9:45hod.

Upozornenie: Pretekári  sú  povinní  dodržiavať  pravidlá  cestnej  premávky  a  zúčastňujú  sa  pretekov  na  vlastné
nebezpečenstvo.

Občerstvovačky: Občerstvovenie bude pripravené v cieli.

Informácie: www.rajeckymaraton.sk
pavol.uhlarik@gmail.com
jano.vanak@gmail.com

Riaditeľ pretekov: Pavol UHLÁRIK, Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
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