PROPOZÍCIE
Názov podujatia

:

RUSOVSKÝ BEH

Usporiadateľ

:

Občianske združenie Rusovčan, IČO 42258499
Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava -Rusovce
Registrácia MV SR : VVS / 1-900 / 90 - 385 31
v spolupráci s :
Mestká časť Bratislava – Rusovce
Miestny futbalový klub Rusovce
pod záštitou a za podpory :
Bratislavský samosprávny kraj (BSK)

Dátum konania

:

07. 10. 2012 (nedeľa)

Štart behu

:

hromadný o 10:00 hod.

Registrácia

:

VOS-TPK (člen SportSoft Timing)
http://www.prihlasky.vos‐tpk.sk/index.php?p=race&id=57

Prezentácia

:

08.00 do 09.30, v mieste štartu

Trasa behu

:

10 km okruh, asfaltová a lesná cesta

Obmedzenie

:

max. 150 účastníkov

Kategórie

:

muži a ženy, bez vekového rozdielu

Časový limit

:

01:30 hod. od štartu behu

Štartovné

:

=5,00 Eur

Funkcionári

:

František Lošonský, riaditeľ pretekov
Radovan Jenčík, športový riaditeľ
Peter Golej, hlavný rozhodca

Partneri

:

RUSOVČAN, RUN SHOP, PONTEO ACTIVITY PARK

Kontakty

:

0907 798 307, 0903 410 080, info @ rusovcan.sk

ĎALŠIE INFORMÁCIE A POKYNY
Registrácia :
Registrácia záujemcov o účasť na tomto bežeckom podujatí je možné len prostredníctvom webovej stránky
http://www.prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=57 v čase od 08.08.2012 do 04.10.2012. Registrácia
v deň konania behu nie je možná. Počet účastníkov behu je limitovaný maximálnym počtom 150 účastníkov.
Registráciou zároveň účastník udeľuje súhlas organizátorovi a spoločnosti zabezpečujúcej registráciu
a spracovaniu výsledkov (Ing. Dušan Richter – VOS-TPK, člen združenia SportSoft Timing, Moravecká 22, 951
93 Topoľčianky, IČO: 34 396 781) so správou, spracovaním a uchovaním údajov v zmysle zákona číslo
482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to výhradne pre účel tohto športového podujatia,
a to na dobu 1 roku.

Prezentácia :
Prezentácia účastníkov bude možná v mieste štartu (areál futbalového štadióna) v deň behu od 08.00 do 09.30.
Po preukázaní sa potvrdením o úhrade štartovného účastník obdrží štartové číslo a zapožičaný čip na meranie
času, ktorý je potrebné vrátiť po dobehu do cieľa. Každý odprezentovaný účastník obdrží od organizátora tričko
s logom podujatia.

Štartovné

:

Pri úhrade štartovného vo výške =5,00 Eur na bankový účet organizátora 292 786 8963 / 1100 v Tatra banke,
a.s. je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, ktorý bol účastníkovi pri registrácii vygenerovaný prihlasovacím
(registračným) systémom a následne zaslaný na účastníkom zadanú emailovú adresu. Za riadne prihláseného
sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku. Za zaplatený štartovný poplatok sa považuje
poplatok v celkovej výške pripísaný na bankový účet organizátora.

Poistenie

:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s
účasťou pretekárov na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Časomiera

:

Meranie zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK, člen združenia SportSoft Timing (Ing. Dušan Richter – VOS-TPK,
Moravecká 22, 951 93 Topoľčianky, IČO: 34 396 781), pomocou čipov. Pretekári musia mať čipy upevnené
na nohe v oblasti členka. Čip získa pretekár na prezentácii a je povinný ho vrátiť po prebehnutí cieľom
v cieľovom koridore.

Výsledky

:

Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK, člen združenia SportSoft Timing (Ing. Dušan Richter –
VOS-TPK, Moravecká 22, 951 93 Topoľčianky, IČO: 34 396 781). Výsledky budú zverejnené cca 30 minút
po skončení behu v mieste štartu/cieľa a následne budú zverejnené aj na www.sportsofttiming.sk. Predmetné
výsledky budú zverejnené aj na FB stránke tohto športového podujatia spolu s galériou fotografií
dokumentujúcich priebeh športového podujatia. Čiastkové výsledky môžu byť zverejnené aj v iných médiach.
Každý registrovaný účastnik svojou registráciou zároveň dáva súhlas organizátorovi podujatia, aby fotografie zo
športového podujatia Rusovský beh, na ktorých sa bude nachádzať, mohol bez obmedzenia využiť pre účel
informovania o tomto podujatí a na jeho propagáciu a pre tento účel mohol takéto fotografie poskytnúť aj tretím
osobám.

Protest

:

O proteste proti zverejneným výsledkom, ktorý je možné podať do 30 minút od zverejnenia výsledkov v mieste
konania behu s vkladom =20,00 Eur, bude rozhodovať komisia, zložená z riaditeľa pretekov, športového
riaditeľa a hlavného rozhodcu.

Informácie

:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na FB stránke podujatia. V prípade záujmu je
možné aj osobne kontaktovať členov organizačného teamu prostredníctvom zverejnených kontaktov.

Vecné ceny :
Prví traja pretekári v mužskej a ženskej kategórii obdržia vecné ceny od organizátora. Každý účastník, ktorý
absolvuje beh, obdrží v cieli účastnícku medailu. Účastník, ktorý si prevzal štartovné číslo, bude organizátorom
zaradený do tomboly, ktorá bude vylosovaná o 12.00. Vecné ceny, ktoré nebudú prevzaté po vylosovaní, budú
použité na charitatívne účely podľa rozhodnutia organizátora.

Občerstvenie :
Každý účastník obdrží občerstvenie pri prezentácii na beh. Občerstvenie bude zabezpečené taktiež v priestore
štart/cieľ po dobehnutí do cieľa. Jedna občerstvovacia stanica s pitnou vodou bude umiestnená aj na trase
behu.

Zázemie

:

Miesto na prezlečenie, toalety a úschovňa vecí budú pre účastníkov behu v mieste štartu/cieľa k dispozícii od
07.30 do 13.00. Parkovanie pre osobné autá účastníkov je zabezpečené v areáli SĽUK-u so vstupom z
Maďarskej ulice (viď mapu) a pri areáli futbalového štadióna. Ostatní návštevníci môžu využiť parkoviská pri
OC Jednota a pri Rímskom parčíku, prípadne parkovanie na ostatných miestnych komunikáciach pri dodržaní
dopravných predpisov.

Zdravotník

:

V priestore štartu/cieľa a počas behu bude účastníkom k dispozícii zdravotník. Doporučujeme, aby každý
účastník pred behom absolvoval lekársku prehliadku a mal pri sebe platný preukaz poistenca zdravotnej
poisťovne.

Konanie

:

Beh sa bude konať za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny. Každý účastník beží na
vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace
s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Doprava v mieste konania športového podujatia bude
regulovaná policajnými hliadkami.

Mapa

:

V priloženej grafickej situácii je zobrazený možný prístup do miesta konania, trasa behu, miesto štartu a cieľa,
možnosti parkovania a priestory vyhradené pre účastníkov behu. Organizátor si vyhradzuje právo zmien v trase
a dĺžke behu a umiestnení organizačného zázemia, a to predovšetkým z dôvodu možných obmedzení z dôvodu
stavebných prác alebo dopravných obmedzení v termíne konania tohto športového podujatia.

Doprava

:

S využitím mestskej hromadnej dopravy je možné sa do miesta konania dopraviť autobusmi číslo 91, 191
a 801, ktoré v pravidelných intervaloch odchádzajú z centra Bratislavy zo zastávky pod Mostom SNP (Nový
most) a v Mestskej časti Bratislava - Rusovce majú viacero zastávok.

ONLINE REGISTRÁCIA :

http://www.prihlasky.vos‐tpk.sk/index.php?p=race&id=57

Občianske združenie Rusovčan, Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava – Rusovce, SR
Registrácia MV SR
Telefonický kontakt

VVS/1-900/90-385 31
00 421 907 798 307

Banka
E-mail

292 786 8963 / 1100
info @ rusovcan.sk

IČO
FaceB

42 258 499
RUSOVCAN

