Beh po náučnom
chodníku „Okolo mesta
kráľovien“ Bátovce

Usporiadateľ:

Obec Bátovce a nadšenci pre beh

Organizačný výbor:

Juraj Ďurček + dobrovoľníci

Technické zabezpečenie:

Bátovce

Termín:

13. október 2019, nedeľa o 14.00 hod.

Miesto:

Obec Bátovce
- štart na námestí obce
- registrácia a vyhodnotenie v gazdovskom dome

TRAŤ

Beh

č.

1

-

celková

dĺžka

8,9

km,

nastúpaných 210 m
Náučný chodník Bátovce (značený ZELENOU značkou náučného chodníka +
fáborky)– asfalt – terén - asfalt
Štart na námestí obce Bátovce (236 m n.m), smer „Dolná brána“ po značenej trase
Náučného chodníka Bátovce na vrch BOROVICA (380 m n.m.), kde na výhliadke
náučného chodníka bude občerstvovacie miesto + CHECK POINT.
Po „Kamennej ceste“ označenej fáborkami, okolo priehrady LIPOVINA a po komunikácii
z obce Pečenice napojením sa na turistickú zelenú značku späť na námestie obce
Bátovce.

Beh

č.

2

-

celková

dĺžka

5,5

km,

nastúpaných 70 m
Okolo priehrady LIPOVINA (značený ZELENOU značkou náučného chodníka +
fáborky)– asfalt – terén - asfalt

Štart na námestí obce Bátovce (236 m n.m), smer „Dolná brána“ po značenej trase
Náučného chodníka Bátovce po tabuľu č. 4 v čarti „Ľochy“, následne doľava okolo
priehrady LIPOVINA a po komunikácii z obce Pečenice napojením sa na turistickú zelenú
značku späť na námestie obce Bátovce.

Beh č. 3 „JUNIOR“
Po chodníkoch okolo Obecného úradu Bátovce
Štart a cieľ behu na námestí obce Bátovce totožný so štartom a cieľom behu č. 1 a 2.
Beh vhodný pre deti a mládež. Za absolvovanie medaila a sladká odmena.

CENY

Medaily + diplomy za absolvovanie, poháre prví traja muži a prvé tri ženy v behu č. 1,
drobné darčeky.

PROGRAM:





13:00 hod. – 13:45 hod.
14:00 hod.
14.15 hod.
15:30 hod.

REGISTRÁCIA účastníkov
ŠTART PRETEKOV beh č. 1 a 2
ŠTART behu č. 3
Vyhlásenie výsledkov v priestoroch
Gazdovského domu

ŠTARTOVNÉ

5,- € (hradí sa na mieste). V cene zahrnutý štartovný balíček,
medaila pre každého účastníka

Kategórie:

Muži - bez rozdielu veku
Ženy - bez rozdielu veku
Deti – v sprievode a so súhlasom zákonného zástupcu

Info, registrácia, kontakt:

www.batovce.sk/beh-okolo-mesta-kralovien.html
jajuraj@post.sk

,

Juraj

Ďurček

–

0908/705074,

OBČERSTVENIE
Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a 1 x na trati. Po ukončení behu
občerstvenie v priestoroch Gazdovského domu
PREDPIS
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii.
Zdravotné zabezpečenie
Zdravotník spĺňajúci požiadavky poskytovania prvej pomoci.

UPOZORNENIE: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, musia mať
so sebou preukaz poistenca. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého
počasia.

