
Pokyny pre pretekárov na NIGHT RUN  2017  

(Piatok – 14. 7. 2017 ) 
 

 Rešpektujte prosím  odporúčania pracovníkov organizačného štábu a riaditeľa pretekov 
Ľubomíra Kollára 

 Parkovanie áut účastníkov je vyhradené v uliciach: Vodárenská, SNP – garáže, Horská (pred 
bytovkami), M.R. Štefánika a  podľa navigácie príslušníkov organizačného výboru 
a navigačných smeroviek  v obci 

 Prezentácia účastníkov behu je od 17.00 h – 20.00 na námestí obce v priestore autobusovej 
zastávky  

 Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte vytlačeným tlačivom "Súhlas 
dotknutej osoby", ktoré sme vám zaslali na mailovú adresu po zaplatení. Skontrolujte si 
priečinok nevyžiadanej pošty a reklamy. Pri prezentácii na obecnom úrade majú on-line 
prihlásení účastníci prednostné právo na registráciu 

 Každý prezentovaný účastník dostane štartovací balíček  a štartovné číslo 

 Pri registrácii priamo na mieste na piatkový  NIGHT RUN je možné sa zaregistrovať   i 
na sobotný beh MJS za 20 eur pre obidve súťaže 

 Šatne a toalety sa nachádzajú v priestoroch obecného úradu na 1. poschodí  resp. vonku 
pod štartovou rovinkou  

 10 minút pred štartom sa zdržujte pred pódiom, kde Vás moderátor usmerní k miestu štartu 

 Účastník pretekov je povinný mať pevne a viditeľne pripnuté štartové číslo k tričku na  hrudi. 
V prípade, že bude číslo upevnené na inej časti tela,  organizátor má právo nepripustiť  
bežca na štart.  

 Štart pretekov je presne o 20.30hod 

 Štartovné číslo je povinný každý účastník hneď po dobehnutí odovzdať v koridore cieľovej 
rovinky do rúk  organizátorom  

 Po dobehnutí do cieľa sa môžete občerstviť vo vyhradenom priestore 

 Vyhodnotenie pretekov bude po dobehnutí súťaže na hlavnej tribúne pre kategórie muži 
a ženy v absolútnom poradí .  Ceny budú udeľované pre prvé tri miesta v každej kategórii.  

 Výherca sa pri preberaní ceny z tomboly bežcov preukáže svojim štartovým číslom  

 Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor 
nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s 
účasťou pretekárov na podujatí 

 
 

Ďakujeme za porozumenie, a želáme príjemný zážitok 
Organizačný štáb MJS 2017 


