Dôležité pokyny pre pretekárov MJS - / sobota 14.07.2018
•
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 resp. navigačných
smeroviek v obci
•
Prezentácia účastníkov je od 10 – 14 hod. v budove OÚ, na 1. poschodí . Každý
prezentovaný účastník dostane štartové číslo, štartový balíček a knihu
•
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. Podpísané tlačivo je potrebné predložiť aj pri preberaní za iného
pretekára
•
Pri prezentácii na obecnom úrade majú on-line prihlásení účastníci prednostné právo na
registráciu. Šatne a toalety sa nachádzajú v priestoroch obecného úradu na 1. poschodí v centre
obce resp. vonku pod štartovou rovinkou
•
Od 13.00 hod. do 14.45 hod. budú na parkovisku nad obecným úradom pristavené označené
automobily, ktoré bezpečne vyvezú Vaše osobné veci uložené v taškách do cieľa pretekov na
Hrebienku, resp. v Starom Smokovci
•

10 minút pred štartom sa zdržujte pred budovou obecného úradu

•
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 15.00 hod

•
Po dobehnutí do cieľa sa občerstvíte nápojmi, ovocím a vyzdvihnite si osobné veci vo
vyhradenom priestore pred hotelom Hrebienok, resp. v Starom Smokovci a získate medailu za účasť.
•

V prípade potreby využite prosím WC v budove staničnej lanovky.

•
Využite možnosť bezplatného presunu pretekárov pozemnou lanovkou do Starého Smokovca
na základe štartovného čísla.. presun do Novej Lesnej nezabezpečujeme.
•

Vyhodnotenie pretekov bude o 18.00 hod. v Novej Lesnej

•

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

•

Na Hrebienok je vstup povolený iba organizátormi označeným vozidlám
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