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Memoriál Imricha Karvaša - Propozície
Vyhlasovate¾ súaže:
Usporiadate¾ súaže:

Komisia MsÈ Kalinèiakovo
Komisia MsÈ Kalinèiaokovo

Termín konania:

23. septembra 2018 o 13.00 hod.

Miesto konania:

Registrácia, vyhodnotenie a pohostenie v kaštieli.
Samotná súaž jednotlivých kategórií je na ceste „poza
družstvo“ (z Levíc na Margitu - Ilonu). Štart a cie¾ je umiestnený
v zákrute pred areálom p. Petra Uèníka.

Registrácia:

prezentácia úèastníkov všetkých kategórií bude v kaštieli v
èase od 12:15 hod. do 13:00 hod.
Každý súažiaci prehlasuje zdravotnú spôsobilos svojej úèasti
v súaži.
Pre lepší priebeh organizácie privítame, ak Vašu úèas aj
vopred avízujete èi už cez udalos na Facebooku, e-mailom na
elena.krajkovicova@cvfm.sk, rsalinka@post.sk èi telefonicky
0903 434 287 – p. Salinka.

Výstroj:

Každý súažiaci (mimo predškolského veku) musí ma spôsobilý
bycikel a cyklistickú prilbu!

Parkovanie:

v centre obce (parkovisko pod kalvínskym kostolom, pri parku a
pod.)

Poistenie:

Na vlastné náklady. Každý súažiaci musí ma so sebou kartu
poistenca. Na mieste konania športového podujatia bude
zdravotník.

Štartovné:

zdarma

Upozornenie:

Usporiadate¾ si vyhradzuje právo upravi súažné disciplíny
a dåžky tratí!

Organizaèné pokyny:

Štart 1. kategórie bude cca o 13:10, orientaèný štart ostatných
kategórií závisí od poètu súažiacich.

Súažný poriadok:

Od štartu po cie¾ sa meria èas (èistý èas).
Stre¾ba: celkovo 5 striel do 4 cie¾ov. Za každý nezasiahnutý cie¾
sa ude¾uje 15 trestných sekúnd (max 4 x 15 sekúnd pri stre¾be).
Výsledný èas je súèet èistého èasu a trestných sekúnd.
Pri zhodnom výslednom èase rozhoduje èistý èas štart – cie¾.

Vyhodnotenie:

Súažiaci s najlepšími výslednými èasmi (po zoh¾adnení
trestných minút) v jednotlivých kategóriách budú ocenení
medailami a cenami.
Všetci úèastníci obdržia úèastnícky list.

Predpokladaný záver:

v závislosti od poètu súažiacich

Stravovanie:

súažiaci majú zabezpeèené obèerstvenie

Riadite¾ súaže:

PhDr. Roman Salinka, tel.: 0903 434 287

Urèenie vekových kategórií:
Predškolský vek: diea navštevujúce maximálne MŠ
Mladší školský vek: žiak 1. - 4. roèníka ZŠ šk.roka 2018/19
Starší školský vek: žiak 5. - 9. roèníka ZŠ šk.roka 2018/19
Mládež: absolventi ZŠ, max 20 rokov v deò súaže
Dospelí: 20 – 45 rokov, max 45 rokov v deò súaže
Seniori: nad 45 rokov
Registrovaní športovci: registrácia v atletických kluboch

Súažné disciplíny:

Predškolský vek - beh na 100 m (spoloèný štart)
Mladší školský vek - jazda na bicykli 1 km, beh 200 m
Starší školský vek - jazda na bicykli 2 km, beh 500 m,
stre¾ba zo vzduchovky na cie¾, beh 500 m
Mládež a dospelí - jazda na bicykli 2 km, beh 500 m,
stre¾ba zo vzduchovky na cie¾, beh 800 m
Seniori - jazda na bicykli 2 km, beh 500 m, stre¾ba zo vzduchovky
na cie¾, beh 500 m
Registr.športovci atlet. klubov - jazda na bicykli 2 km, beh 500m,
stre¾ba zo vzduchovky na cie¾, beh 800 m

.

