PROPOZÍCIE

Letný biatlon s Dušanom Šimočkom
Preteky pre verejnosť na kolobežkách so streľbou z laserových pušiek
Organizátor:

Dušan Šimočko - laserovepusky.sk
Nám. Ľ. Štúra 9, 974 05 Banská Bystrica
pod záštitou:
POWERPLAY MANAGER, s.r.o.,
Hotel Skalka ***
www.mestskybiatlon.sk

Miesto konania:

Areál hotela Skalka, Rajecká cesta 133, 013 13 Rajecké Teplice

Dátum Konania:

28.5.2016, v čase od 15.00 – 20.00

Prihlasovanie a Registrácia:

registrácia on-line od 13.5. prostredníctvom formulára na www.mestskybiatlon.sk
registrácia osobne 28.5.2016 počas trvania podujatia

Druh pretekov:

Laserový biatlon je spojenie jazdy (záťaže) na kolobežke a
streľby z laserovej pušky

Štart/Cieľ:

Areál hotela Skalka, účastníci štartujú priebežne od 15.00 až do 19.30.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť štartový harmonogram a zaradenie účastníkov podľa počtu prihlásených.

Časový harmonogram:

10.00
15.00 – 19.30
19.30
20.00

Začiatok podujatia
Súťaž prihlásených účastníkov
Vyhodnotenie súťaží a dekorovanie víťazov
Koncert skupiny OFF

Kategórie:

Organizátor rozdelí kategórie na základe veku súťažiacich v deň konania súťaže.

Štartovné:

bezplatné

Ubytovanie:

Hotel Skalka ponúka účastníkom súťaže 50% zľavu z ponuky svojich pobytových
balíkov ako aj z ponuky jednorazových pobytov. Ponuku ubytovania nájdete na
www.skalkahotel.sk.

Meranie časov:

Elektronická časomiera Sajmon s.r.o.

Zdravotná služba:

Zabezpečuje Hotel Skalka

Poistenie:

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

Výsledky:

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude v priestoroch areálu hotela Skalka
o 19:30. V prípade neúčasti víťazov k dekorovaniu nedôjde a víťazom budú ceny
zasielané jednotlivo poštou – za podmienky, že budú kontaktovať organizátora a
poskytnú mu adresu, kam cenu zasielať . Výsledky budú dostupné po skončení
podujatia na internetovej stránke www.mestskybiatlon.sk, pretekári budú zoradení
podľa dosiahnutého času.

Odmeny:

Prví traja v rámci každej kategórie budú ocenení diplomom a
vecnými cenami od partnerov podujatia.

Partneri podujatia:
Generálny partneri:
BiathlonMania
Hotel Skalka
Hlavný partneri:
Laserovepusky.sk
Kostka
Partneri:
OOCR Rajecká dolina

