
PROPOZÍCIE 

Organizátor: RM Sport Team, o.z.  

Termín: 28.5.2022 

Miesto: Cigeľ – lyžiarska oblasť Cigeľ 

Registrácia: on-line registrácia / registrácia na mieste   

           ukončenie on-line registrácie 22.5.2022 23:59 hod. 

           registrácia na mieste v čase prezentácie  

Štartovné:  

 10€ pri platbe vopred bankovým prevodom na účet OZ RM SPORT TEAM: 

SK6183300000002601211232, Fio banka 

Do poznámky nezabudnite uviesť Vaše meno a číslo behu, ktorého sa zúčastníte.  

Napr. Ján Bežec, 1 alebo Ján Bežec, 1-5 (všetky behy), prípadne Ján Bežec, 1,3,4  

 

O úspešnom spracovaní platby Vás budeme informovať emailom.  

 12€ na mieste v hotovosti v čase prezentácie  

Uhradené štartovné sa späť nevracia.         

Štartovné zahŕňa: 

 štartové číslo s časomierou 

 zberateľskú účastnícku medailu 

 štartovací balíček 

 občerstvenie v cieli 

 

Trať:  800m / 195m+ / 25%↗ / povrch - lesná cesta, trávnatý porast 

Časový harmonogram: 8:45-9:45 prezentácia  

       10:00 štart pretekov  

     11:00 vyhlásenie výsledkov  

Prezentácia: miesto prezentácie – priestor štartu pretekov. Prevzatie štartového balíčka je 

možné na základe registrácie. Štartovné číslo je neprenosné a bez čísla nie je možné 

vyhodnotenie behu. 

Kategórie: M40 / Ž40 (rok narod. 1983-2004)   M40+ / Ž40+ (rok narod. 1982 a menej) 



Minimálny vek účastníka v deň pretekov je 18 rokov. 

Ceny: prvý traja pretekári z každej kategórie získajú pohár a permanentky, resp.vstupy do 

RM Sport Resort. 

Toalety a úschovňa: budú k dispozícii.  

 

Zdravotná služba: k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba. 

Pravidlá: pretekov sa zúčastňujete na vlastne nebezpečenstvo. Čip s časomierou musí byť 

umiestnený na nohe.  

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského Atletického zväzu a týchto propozícií. 

Poistenie: pretekár je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie. Každý pretekár štartuje na 

vlastnú nebezpečnosť. 

Časomieru zabezpečuje: MUSHER KLUB Lučenec  

Výsledky: budú zverejnené na mieste vyhodnotenia  

Vyššia moc: organizátor si vyhradzuje právo na neuskutočnenie pretekov z dôvodov tzv. 

vyššej moci, tzn. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie, hrozba nebezpečenstva. 

V tomto prípade účastník nemá nárok na vrátenie uhradených poplatkov.  

 

 


