PROPOZÍCIE

Usporiadateľ:

Dom Matice slovenskej v Nitre, Atletický klub ŠK ŠOG Nitra.

Dátum pretekov:

1. máj 2019, v stredu o 10:00 hod.(štart pretekov)

Prezentácia:

o 8:00 do 9:25 hod. v Dome Matice slovenskej.
o 9:30 presun na miesto štartu

Online registrácia:

http://www.kril.sk/registracia/mb

Kancelária pretekov:

Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737, 949 11 Nitra tel. kontakt:
+421 918 113 212; e-mail: maticnybeh@gmail.com

Štart a cieľ pretekov:

za križovatkou Golianovej ul. s Kmeťovou ul. cca 900m od Domu MS v Nitre

Opis trate:

Krosový beh – spevnená cesta, poľná cesta

Občerstvovacia stanica:

cca po 4km v Párovských Hájoch

Štart pretekov:

Hlavný beh a Hobby beh o 10:00 hod.

Detské behy:

Detské behy: 100m o 9:30; 300m o 09:35 hod; 600m o 9:40 hod.

Dĺžka trate:

Hlavný beh 9,3km
Hobby beh 5,5km
Detské behy (deti 100 / ml. a najml. žiaci 300m / starší žiaci 600m)

PROPOZÍCIE
Kategórie:

Hlavný beh (9,3 km) Muži do 39r. (ročník 1980 – 2001)
Muži 40 – 49r. (ročník 1970 – 1979)
Muži nad 50r. (ročník 1969 a starší)
Ženy do 34r. (ročník 1985 – 1997)
Ženy nad 35r. (ročník 1984 a staršie)
Hobby beh (5,5 km) Muži – 16r. a starší
Ženy – 16r. a staršie
Detské behy

100m Deti (ročník 2012 a mladší) bez vyhodnotenia
300m Najmladší žiaci (ročník 2008 – 2011)
300m Mladší žiaci (ročník 2006 – 2007)
600m Starší žiaci (ročník 2004 – 2005)

Štartovné:

7€ online registrovaní prevodom na bankový účet: SK36 8330 0000 0020 0096 8504
s termínom uhradenia do 25. apríla 2019 alebo 12 € v hotovosti na mieste registrácie
v deň pretekov. Účastnícky limit behu je 150 bežcov. Online - registrácia je platná len
po zaplatení štartovného. V štartovnom je zahrnuté pamätné št. číslo, čipová
časomiera, občerstvenie, pamätná medaila. Detské behy zdarma.

Výsledky:

Behy budú merané čipovou časomierou. Výsledky a vyhodnotenie víťazov všetkých
behov budú v dome Matici slovenskej o 11:30 hod.
https://www.kril.sk/vysledky/bopms2019

Výsledky
detských behov:

vyhlásenie sa bude konať po štarte hlavného behu v priestore štartu.

Upozornenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Tento beh podporili sponzori podujatia:
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Mapa hlavného krosového behu 9,3km

Mapa hobby behu 5,5km

PROPOZÍCIE

Dňa 14. októbra 1995 sa uskutočnil 1. ročník Behu o pohár Domu Matice slovenskej. Beh zorganizoval Dom
Matice slovenskej v Nitre spolu s ďalšími organizátormi. Uskutočnenie tohto zámeru videli organizátori v
symbolike, ktorú spájali so vznikom miestneho domu Matice slovenskej v meste Nitra. Zároveň sa zamýšľali
nad projektom, ktorý by oslovil rôzne skupiny a vekové kategórie obyvateľstva zaujímavým spôsobom. Dĺžka
trate merala 20 km a bežalo sa od Domu MS v Nitre do obce Jarok a späť. Do roku 2004 sa uskutočnilo spolu
10 ročníkov tohto cestného behu. V roku 2016 prišli organizátori Dom Matice slovenskej v Nitre a Atletický
klub ŠK ŠOG Nitra s myšlienkou znovuobnovenia tohto pekného a náročného behu pokračovaním 11. ročníka
krosového behu. Pôvodnú cestnú trasu nahradí trasa po poľných a lesných cestách vedúca od Golianovej ulici
do Párovských Hájov a späť. Znovuobnovenie Behu o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre bude zároveň aj
memoriálom Milana Krajmera, bývalého nitrianskeho atléta, ktorý stál nielen pri vzniku 1. ročníka tohto behu,
ale bol i jedným z hlavných organizátorov jeho ďalších ročníkov.
Výsledky behu o pohár Matice slovenskej 1.ročníka:

