Propozície II. ročníka Gréta RUN
Liptovská Mara > Kvačianska dolina > Späť
Usporiadateľ: Olympijský klub Liptova, www.oklm.webnode.sk
Termín:

27. septembra 2020 (nedeľa)
štart 1,2km deti
o 13.00 hodine - vstupné 3€ ( zahŕňa medailu ) Výhra - Bike
štart 15 km
o 15.00 hodine - Koliba Gréta
štart 7,4 km
o 16.00 hodine - Ústie Kvačianskej doliny (15.30 prevoz busom)

Miesto:

Liptovská Mara / Ústie Kvačianskej doliny - Chočské vrchy, okres Liptovský Mikuláš

Org. výbor:

riaditeľ pretekov:
hl.rozhodca:
traťoví komisári:
hospodár:
výsledky, časomiera:
techn.zabezpečenie:
zdrav. zabezpečenie:

Registrácia:

V predpredaji do 25.09.2020 na www.kk-sporttiming.com Vstupné - 15 €
cena zahŕňa vstupné, guláš, vegánske a bio občerstvenie, celodenný program,
medaila účastníka, štartové číslo, občerstvenie na trati, občerstvenie po dobehu do cieľa

PhDr. Roman Králik
Mgr.Tibor Pelach
Ján Bella, Bc.Ivana Bruňová, Mgr.Ľuboš Maliňák
Ivan Bubelíny
KK-Sporttiming - Kežmarok
Olympijský klub Liptova
HZS Západné Tatry - Juh

V predpredaji do 17.09.2020 na www.kk-sporttiming.com

Vstupné + TRIČKO - 20 €

Na mieste v deň preteku 27.9.2020 do 1
 4:30

Vstupné - 20 €

Podm. účasti: bezproblémový zdravotný stav, preukaz poistenca
Prezentácia:

Stodola Koliba Gréta, Liptovská Sielnica, dospelý d
 o 14.30 hod.

Informácie:

oklm@centrum.sk, ht tps://www.kolibagreta.sk/sk/clanok/1403-greta-run-2-rocnik

Popis trate:

7,4 km trať sa beží po
lesnej a šotolinovej ceste
z Kvačianskej doliny smerom na
Prosiecku dolinu(žltá turistická značka),
do cieľa v Hoteli Koliba Greta.
15 km trať sa beží kombinovane
cesta/terén, štart z Koliby Greta do ústia
Kvačianskej doliny - potom po tej istej
trati ako 7,4 Km do cieľa v Hoteli Koliba
Greta.

Povinná výbava:

Vhodné bežecké oblečenie + viditeľné štartové číslo

Kategórie 7,4 km:

muži
ženy
veteráni
veteráni
veteránky

Kategórie 15 km:

muži open
ženy open

Protesty:

písomne s vkladom 15 € hl. rozhodcovi, do 30 minút po vyvesení predb. výsledkov

Ceny:

Prví traja v každej kategórii finančné odmeny 100-80-50 €

Časový rozpis:

12:00
13:00
13:45
15:00
15:30
16:00
17:30
18:00
19:00

Rôzne:

18-39 rokov
18-39 rokov
40-49 rokov
50-59 rokov
40 rokov a staršie

Program pre celú rodinu - detské atrakcie, stánky, skákací hrad, maľovanie na tvár
Detský beh
Disco DJ Fido
Štart 15 km, Koliba Gréta
Prevoz autobusom k ústiu Kvačianskej doliny
Štart 7,4 km
Guláš + vyhlásenie výsledkov v Stodole Koliby Gréta Liptovská Sielnica
Koncert Kabát revival - Rock Therapy
Vylosovanie tomboly v hodnote 1000,-€, Afterpárty

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trate a jej profilu z dôvodu vyššej moci,
šatne a toalety budú k dispozícii v kolibe Greta v Liptovskej Sielnici, za osobné veci a
batožinu organizátor nepreberá zodpovednosť. Bežci štartujú na vlastné nebezpečie.

Ubytovanie:

Zvýhodnené ubytovanie pre účastníkov v hoteli priamo na mieste
kolibagreta@kolibagreta.sk 0911 897 078
www.kolibagreta.sk/sk/clanok/1403-greta-run-2-rocnik
Karavany a stany 5€ na osobu

PhDr. Roman Králik riaditeľ pretekov

