9. Cedronský beh - Mojmírovce
22.september 2019 od 10:00 hod.
Beh cez mikroregión Cedron-Nitrava v dĺžke 15 km a 7 km pre dospelých
a dorast, a 400m, 800m a 1200 m pre deti.
SLOVO NA ÚVOD:
Organizátori Vás srdečne pozývajú na 9. ročník Cedronského behu. Už to bude tretí rok, čo štyri
obce regiónu Cedron spolu ožijú behom. Bežci v kategóriách dospelí a dorast si môžu vybrať buď
dlhšiu certifikovanú 15 km trať, ktorá bude viesť 4 obcami (Mojmírovce – Veľká Dolina – Poľný
Kesov – Štefanovičová - Mojmírovce) alebo kratšiu 7 km trať (Mojmírovce – Veľká Dolina –
Mojmírovce). Deti budú súťažiť na trati 400, 800 a 1200 m podľa veku v areály parku pri kaštieli v
Mojmírovciach.
Naším hlavným cieľom naďalej zostáva podpora poznávania mikroregiónu Cedron-Nitrava,
zasúťažiť si, zlepšiť si kondíciu a šíriť radosť z behu. Všetci bežci, či už profesionálni alebo amatérski
a priaznivci športovania sú srdečne pozvaní prežiť pekný športový a spoločenský zážitok.
GARANT PODUJATIA :

Cedron Klub a obec Mojmírovce

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:

Ing. Aleš Hradický Andel, Ing. Zuzana Hradická,
Mgr. Marek Dojčán

TERMÍN:

22. septembra 2019

PREZENTÁCIA:

Areál kaštieľa v Mojmírovciach od 830hod.:
od 830 do 945 hod (kat. N až T)
od 830 do 1030hod (kat. A až M)

INFORMÁCIE:

Aleš Hradický Andel – 0904 670 025, andelales@gmail.com
Hradická Zuzana – 0907 658 920, hradicka@gmail.com
Marek Dojčán cedron.klub@gmail.com
www.cedronskybeh.sk

DOPRAVA:

Obec Mojmírovce je vzdialená cca 15 km od mesta Nitra.
Najvýhodnejšie je priame autobusové spojenie z mesta Nitra alebo sa
dopravíte autom. Parkovanie je zabezpečené v areáli Základnej školy
Mojmírovce.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a tohto rozpisu. Pretekári sú
povinní dodržiavať pokyny organizátorov. Každý účastník pri
prihlasovaní potvrdzuje, že je dostatočne pripravený pre účasť na
pretekoch, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku a štartuje na
vlastné nebezpečenstvo.

POPIS TRATE:

Rýchla rovinatá trať v dĺžke 15 km (certifikovaná podľa pravidiel SAZ),
7 km - Zvlnený okruh ulicami obcí a ich okolia, povrch trate je asfalt.
400 m, 800 m, 1200 m – rovinatý prírodný povrch v parku.

ŠTART:

o 1000 detské kategória začiatok (N – T)
o 1100 hlavné kategórie 15 km a 7 km (A – M)

KATEGÓRIE:

Beh na 15 km (podľa roku narodenia vrátane)
A - muži (2001-1980) B - muži (1979-1970) C- muži (1969-1960)
D - muži (1959-1950) E - muži (1949 a starší)
F - ženy (2001-1980) G - ženy (1979 a staršie)
Beh na 7 km
H – ženy (2001-1980) I – ženy (1979 a staršie )
J – muži (od 2001-1980) K – muži (1979 a starší)
L – dorastenci (2002-2003) M- dorastenky (2002-2003)
Beh na 1200 m
N – dievčatá (2006-2004) O- chlapci (2006-2004)
Beh na 800 m
P – dievčatá (2010-2007) R – chlapci (2010-2007)
Beh na 400 m
S – dievčatá (do roku 2011) T- chlapci (do roku 2011)

ŠTARTOVNÉ:

0 Eur deti a dorast narodený v roku 2002 a mladší, bežci narodený
v roku 1954 a starší, členovia OZ Cedron klub, obyvatelia obce
Mojmírovce, držitelia preukazu ZŤP, 7 Eur pre vopred registrovaných
bežcov (registrácia na stránke www.cedronskybeh.sk bude spustená
od 10. júla 2019, ukončená bude 18. septembra 2019, registrácia je
platná po prijatí platby štartovného), 13 Eur pri registrácii v deň
pretekov.
Prví traja v kategóriách A až M získajú medailu, diplom a vecné ceny.
Prvé tri deti bežiace v kategóriách N až T získajú medailu, diplom a
vecné ceny

CENY:

ŠTARTOVNÉ ZAHŔŇA:

Štartovné číslo, zmeranie času , občerstvenie na trati
počas behu a v cieli behu pre kat. A – M (jedno jedlo a nápoj), balíček
v cieli pre kat. N-T, šatne na prezlečenie, úschovňu, spoločná rozcvička
s trénerom pred štartom hlavnej kategórie a vodiči, vstup do bazéna
v areály Kaštieľa Mojmírovce zdarma (deti mladšie ako 7 rokov musia
byť v sprievode dospelej osoby). Tombola pre deti.

PROTESTY:

Je možné podať do 10-tich minút po zverejnení výsledkov na
informačnej tabuly v areály prezentácie.

UPOZORNENIE:

Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky. Účastníci sú povinní
dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi
usporiadateľov. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Kapacita behu je 250 bežcov v kategóriách dospelých a dorastu (A-M)
a 100 bežcov v detských kategóriách (N-T).

KAPACITA BEHU:

TRASA BEHU:
7 km:

15 km

