
Technické pokyny AL 2018
 ABRAHÁMSKA  LÍTAČKA (prvý  amatérsky  prekážkový  beh  v Abraháme

a širokom okolí )

 Evidencia bežcov

Žiadame Vas, zaevidovať sa do 24. augusta 2018 prostredníctvom:

 stránky: www.abraham.sk, 

 e-mailu: robert.dlugo@gmail.com , 

 telefonicky na telofónom čísle : 0908734497, 

 osobne u Roberta Dlugoša, Tomáša Hanuliaka.

V prípade, že sa neprihlási viac ako 25 pretekárov, pretek sa neuskutoční.
Zaevidovaný  pretekári  dostanú  všetky  pokyny,  vrátane  písomného  súhlasu  e-
mailom.

V prípade záujmu o tričko s logom je nutné registráciu spraviť do 31. júla, z
dôvodu výroby  a distribúcie.

 Trasovanie 

 Štart- pri POD

 Dĺžka trate do 3 km (možno o pár centimetrov viac )

 10 prekážok s nasledovnými charakteristikami: 

- podliezanie,

- preliezanie,

- prenášanie bremien,

- dvíhanie bremien,

http://www.abraham.sk/
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- prekonávanie Gidri,

- prekonávanie mokrej prekážky,

- rúčkovanie,

- prekážka zručnosti (prekvapenie ).

Profil trate je členitý, s rôznom úpravou povrchu (poľná cesta, lúka, štrkové,
bahnité a pieskové podložie, asfaltová a betónová cesta), pozdĺž trate sú stromy,
kroviny, ktoré nebudú pre potreby preteku upravené.

Trať  bude  vyznačená  pomocou  vytyčovacích  pások,  smerových  značiek
alebo farebnými piktogramami na ceste, prípadné odchýlky určia traťoví komisári.

 Registrácia 8.9.2018 (štart o 9.00, ukončenie 12.00)

 Registrácia bude v čase od 08.00 do 08.45, kde každý účastník dostane
označenie z dôvodu klasifikácie v cieli a zároveň na základe označenie si
môžete vyzdvihnúť občerstvenie.

 Registračný poplatok na mieste 3 EUR, 2 EUR juniori

 Z  dôvodu,  že  cieľ  nie  je  totožný  s  miestom  štartu,  Vám  ponúkame
možnosť  prevziať  osobné  veci  na  prezlečenie  do  cieľa  formou
označeného balíka, tašky, vaku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v cieli. Túto
žiadosť ohláste pri registrácii. 

 08.45-08.55  technická porada a predstavenie trate.

 Základné pravidlá prekážkového behu

 Beží sa vo vlnách, podľa počtu prihlásených.

 Hodnotenie bude na základe dosiahnutého času podľa kategórii.

 Prekážky  sú  kvalifikované  ako  povinné (pri  neabsolvovaní  nasleduje
diskvalifikácia)  a  nepovinné (pri  vynechaní  nasleduje  vykonanie  15  x
“angličákov”).



 Po  dobehnutí  do  cieľa  (bude  vyznačený),  nahlásiť  meno  z  dôvodu
identifikácie

 Vyhodnotenie v čase 11.15 (môže byť zmenený)

 Ponúkame  možnosť  osprchovania,  v  priestore  cieľa (priestor  bude
vyznačený)

 Parkovanie v priestoroch obce Abrahám, všade kde to nie je zakázané .

 Prvá  pomoc,  pri  trati  budú  traťový  komisári,  ktori  zabezpečia  vyrozumenie
zdravotníka, ktorý zabezpečí prvotné ošetrenie.


