Ús ta v te le s ne j výc ho vy Žilins k e j unive rzity
Ac ad emic Ţilins ká univerz ita
O lymp ijs ký klub Ţilina
P o vaţs ké múzeum v Ţiline
O b ec S treč no

us p o riad ajú

BEH DO STREČNIANSKYCH
HRADNÝCH SCHODOV
2 0 . ro č ník

31. máj 2017

HLAVNÝ
ORGANIZÁTOR:

Ústav telesnej výchovy
Ţilinská univerzita

SPOLUORGANIZÁTORI:

Academic Ţilinská univerzita
Olympijský klub Ţilina
Povaţské múzeum v Ţiline
Obec Strečno

TERMÍN:
RIADITEĽ PRETEKOV:

ŠTART:

z parkoviska pod hradom
o 10 30 hod. mládeţníckych kategórií,
o 12 00 hod. predpokladaný štart
vysokoškolákov a dospelých.

TRAŤ PRETEKOV:

Strečnianske hradné schody – 151 schodov
Diskvalifikácia pretekára v prípade skrátenia
trate mimo schodov.

KATEGÓRIE:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

VYHLÁSENIE
VÝSLEDKOV
A CENY:

Vyhlásenie výsledkov všetkých kategórií bude
po dobehu posledného pretekára. Prví traja
pretekári v kaţdej kategórií dostanú medaily,
diplomy a ceny podľa moţností usporiadateľa.

POZNÁMKA:

Pre dopravu doporučujeme použiť vlakové
spojenie s odchodom zo Žiliny 8:34.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Po skončení podujatia odporúčame pretekárom
bezplatnú prehliadku hradu a stredovekej
dediny Paseka.

31. máj 2017 (streda)
Ing. Michal Staňo

HLAVNÝ ROZHODCA: PaedDr. Ľudmila Malachová
PRIHLÁŠKY:

PREZENTÁCIA:

Posielajte cez prihlasovací formulár,
ktorý nájdete na http://utv.uniza.sk –
vľavo v zložke SÚŤAŽE A
VÝSLEDKY→ Beh do strečnianskych
hradných schodov, prípadne použite
link :
https://goo.gl/forms/6PcOd4H0CoIVVJ
6t1 (uzávierka elektronických prihlášok
je 30. 5. 2017 o 12,00 hod.)
Dodatočné prihlásenie pretekárov pri
prezentácii je moţné iba vo výnimočných
prípadoch!
Informácie: malachova@uniza.sk
v priestore bufetu na parkovisku pod
hradom
od 900 do 1000 hod. pre mládeţnícke
kategórie,
od 1130 do 1150 hod. pre vysokoškolákov
a dospelých.

chlapci a dievčatá – roč. 2007 a mladší
chlapci a dievčatá – roč. 2004 - 2006
chlapci a dievčatá – roč. 2001 – 2003
chlapci a dievčatá – roč. 1998 – 2000
študenti a študentky VŠ
muţi, ţeny – roč. 1997 a starší

PaedDr. Róbert Janikovský
riaditeľ ÚTV UNIZA

Mgr. Zuzana Kmeťová
riaditeľka Povaţského múzea
v Ţiline

Ing. Michal Staňo
predseda OK Ţilina

Bc. Dušan Štadáni
starosta obce Strečno

