Občianske združenie Pohyb bez bariér
organizuje detskú bežeckú súťaž

„Rozbehajme Karlovku“
Myšlienkou podujatia je vytvoriť športový program prioritne pre deti, mládeţ a rodiny.
Projekt Rozbehajme Karlovku nie je však len o výhre.
Celé podujatie je o pohybe, a hlavne o zábave! 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ súťaţe:

Občianske združenie „Pohyb bez bariér“

Kontakt: pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk
Tel.cislo: 0043 660 54 97 290
Dátum a čas konania:

25. máj 2014, od 8.00 hod.

Miesto konania:

Líščie Údolie, Karlova Ves, Bratislava

Pravidlá súťaţe:

pravidlá sú spoločné, viď www.pohybbezbarier.sk

Hodnotenie:

najkratší čas prebehnutej trate. Vo Family kategórie sa hodnotí čas
posledného člena skupinky. (je možné vziať dieťa na ruky resp. inak napomáhať)

VEKOVE KATEGÓRIE:
Mini
- škôlka
Žiaci mladší
- 1. , 2., 3. ročník
Žiaci starší
- 4, 5., 6 ročník
Junior
- 7., 8.,9. ročník
Teens
- stredná škola
Open
- bez ohľadu na vek: Mdo39, Mdo59, Ždo39, Ždo59
Family kategória - skupina dospelý/í a dieťa/deti
Do kategórie sa zaraďuje na základe ročníka, ktorý dieťa v škole navštevuje. V prípade, že nenavštevuje
školu, do kategórie sa zaraďuje na základe predpokladaného ročníka.

DĹŢKA TRATE:
Mini
- 50 metrov
Žiaci mladší - 200 metrov
Žiaci starší
- 400 metrov
Junior
- 500 metrov
Tenns
- 700 metrov
Open
- do 5 km
Family kategória - 300 metrov

Štartovné:

3 EUR/ štartujúci: kategórie Mini, Žiaci mladší, Žiaci starší, Teens, Family
5 EUR / štartujúci kategória Open

Trať:

kategórie Mini, Žiaci mladší, Žiaci starší, Teens, Family = cesta v Líščom údolí
kategória Open = les, cesta (v prípade nepriaznivého počasia = cesta v LU)

Predbeţný časový harmonogram:

PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŢE:

bude doplnený podľa počtu prihlášok a zverejnený na
stránke najneskôr 3 dni pred súťažou

Online cez prihlasovací formulár www.pohybbezbarier.sk,
najneskôr do 15 mája 2014.

OSTATNÉ:
Drţitelia preukazu ZŤP budú mať vytvorené kategórie zvlášť.

Upozornenie:
Kaţdý beţec súťaţí na vlastné riziko. Za zdravotný stav súťaţiacich detí zodpovedá zákonný
zástupca.

Dňa 29. január 2014

