Propozície

Usporiadateľ
Less Waste Global s.r.o. IČO: 52234436 Sídlo: Palkovičova 15, 82108, Bratislava

Miesto konania
Detské ihrisko pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi - vyústenie ulice Na mýte.

Dátum podujatia
3.10.2020, Sobota

Štartovné - Harmonogram
LESS WASTE RUN do 16.9.
Dospelí: registrácia online 15€ - do 16.9.

LESS WASTE RUN + RETRO RUN do 16.9.
Dospelí: ak sa bežec prihlási aj na Retro Run 2.10., štartovné je 13€ na každý beh

LESS WASTE RUN od 17.9.
Dospelí: Registrácia online 20€ - od 17.9.

LESS WASTE RUN + RETRO RUN od 17.9.
Dospelí: ak sa bežec prihlási aj na Retro Run 2.10., štartovné je 16€ na každý beh
Vyhlasovanie absolútnych víťazov série behov sa uskutoční 3.10.2020 na Less Waste Run.
Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, až potom bude
uvedený v štartovej listine.
Suma 1 EUR z každého zaplateného štartovného bude poukázané na zbierku pomoci o.z. PLANET
LOVER.

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.
Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Trať
Čiastočne asfaltový a prírodný spevnený povrch, trať v dĺžke 5,5km a 10km.
Trať bude oproti minulému roku pozmenená kvôli opatreniam proti šíreniu Covid-19.

Mapa trate

Registrácia účastníkov
Registrácia je možná cez nášho partnera, ktorý zabezpečuje časomieru. Platbu je možné uskutočniť
bankovým prevodom alebo kreditnou kartou.
Registrácia na mieste je spoplatnená vyšším poplatkom a len do určitého času - viď. Harmonogram

Kategórie
MUŽI:
M39 – muži do 39 rokov
M40 – muži 40 až 49 rokov
M50+ – muži 50 a viac rokov

ŽENY:
Z39 – ženy do 39 rokov
Z40 – ženy 40 až 49 rokov
Z50+ – ženy 50 a viac rokov

Vecné ceny
1. Prvé tri ženy a prví traja muži v každej vekovej kategórií jednotlivých behov
2. Prvé tri tímy v oboch verziách behu
3. Absolútny víťaz série oboch behov (muž aj žena) na 5km aj 10km

Časový harmonogram
7:30 - 9:30 Prezentácia registrovaných pretekárov
7:30 - 9:00 Registrácia nových pretekárov
9:50 - 9:55 Príhovor organizátora
10:00 Štart hlavného preteku
12:30 Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
14:30 Oficiálne ukončenie podujatia a EXPO zóny
* Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu, o príp. zmene budete
informovaní.

Dodatočné ustanovenia
Budeme veľmi radi ak si so sebou priveziete aj rodinných príslušníkov, priateľov a divákov. Spoločne tak
pre bežcov vytvoríme neopakovateľnú atmosféru. Občerstvenie bude zabezpečené našimi partnermi v
bezodpadovej gastro zóne.

-

Akékoľvek otázky smerujte na matus@lesswaste.global
Každý pretekár zodpovedá za svoj zdravotný stav a štartuje na vlastnú zodpovednosť
sUsporiadateľ si vyhradzuje právo neusporiadania preteku v zmysle všeobecnej prevencie a
ochrany zdravia a majetku - v prípade veľmi nepriaznivých podmienok počasia alebo iného
zásahu vyššej moci.

