Ceny:
Prví traja v každej kategórii budú odmenení. Najúspešnejší atléti
z obce Kravany n/D a z Lábatlanu budú ocenení osobitne.
Vyhodnotenie:
Uskutoční sa o 16.00 hod. na futbalovom ihrisku v Kravanoch n/D.
Všetci pretekári obdržia výsledkovú listinu.
Doprava:
Autom alebo autobusom do stanice Kravany nad Dunajom alebo Lábatlan.
Upozornenie:
-- Preteky sa uskutočnia aj za nepriaznivého počasia.
-- Ubytovanie zabezpečuje usporiadateľ za úhradu.
-- Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov.
-- Pretekári štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej
organizácie.
-- O zdravotnú službu je postarané.
-- Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný
rešpektovať vyhlášku o pravidlách cestnej premávky.
-- Usporiadateľ zabezpečí všetkým pretekárom občerstvenie a olovrant.

Díjak:
A versenykategóriák első három helyezettje lesz díjazva.
A legsikeresebb karvai és lábatlani atléták külön lesznek értékelve.
Kiértékelés:
16.00 órakor a sportpályán. Minden résztvevő megkapja az eredménylistát.
Közlekedés:
Autóval vagy autóbusszal Karvára vagy Lábatlanra.
Figyelmeztetés:
-- A verseny kedvezőtlen időjárás esetén is megvalósul.
-- Szállást a rendezőség biztosít térítés ellenében.
-- A verseny ideje alatt keletkezett károkért a rendezőség nem felel.
-- A versenyzők saját vagy egyesületük költségére versenyeznek.
-- Az egészségügyi szolgálat biztosított.
-- Az versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen,
és kötelesek betartani a közúti közlekedés szabályait.
-- A rendezőség a versenyzőknek frissítőt és uzsonnát biztosít.
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II. rocník MARATON-Lábatlan - Kravany n.D

II. MARATON –Lábatlan-Kravany n/D

Hlavný usporiadatelia:
Mesto Lábatlan – Dinnyés István primátor, Juhász Sándor
Obec Kravany n/D – Gabriel Duka starosta, Gejza Kele

Főszervezők:
Lábatlan város – Dinnyés István polgármester, Juhász Sándor
Karva község – Gabriel Duka – polgármester , Gejza Kele

Spoluorganizátori:
Polgárőrség Lábatlan

Társrendezők:
Polgárőrség Lábatlan

Termín:
27. august 2011 (sobota)
Spoločný štart je o 11.00 hod. z námestia Lábatlanu

Időpont:
2011. augusztus 27. (szombat)
Közös rajt Lábatlan főtéreről 11.00 órakor

Registrácia:
Športová hala Kravany alebo reštaurácia Hullám v Lábatlane od 8.00 hod. do 10.00 hod.
Šatne budú v športovej hale Kravany n/D. Štartovné : 3,70 € (1000 Ft) / osoba

Regisztráció:
Karvai sportcsarnok vagy a Hullám vendéglőben Lábatlanon 8.00 órától 10.00 óráig.
Öltözők a karvai sportcsarokban. Regisztrálási díj : 1000 Ft (3.70€) / fő

Prihlásenie a informácie:
Mob: +421 911 479 889 /SR/, +421 905 469 233 /SR/, +36 30 351 6466 /HU/
e-mail: mars608@post.sk, maraton@kravany.com

Jelentkezés és tájékoztatás:
Mob: +421 911 479 889 /SR/ , +421 905 469 233 /SK/ , + 36 30 351 6466 /HU/
e-mail: mars608@post.sk , maraton@kravany.com

Startovat možu:
Registrovaní i neregistrovaní pretekári na vlastnú zodpovednosť.
Deti na zodpodvednosť rodičov.

Rajtolhatnak:
Igazolt és amatőr versenyzők saját felelősségükre .
Gyermekek a szülők felelősségére.

Kategórie:

Kategóriák:

A -- muži do 39 rokov

B -- muži 40 - 49 rokov

A -- férﬁak 39 évig

B -- férﬁak 40 - 49 évig,

C -- muži 50 - 59 rokov

D -- muži nad 60 rokov

C -- férﬁak 50 - 59 évig

D -- férﬁak 60 év felett

E -- ženy do 39 rokov

F -- ženy 40 - 49 rokov

E -- nők 39 évig

F -- nők 40 - 49 évig

G -- ženy nad 50 rokov

G -- nők 50 év felett

Všetci účastníci kategórii dostanú darček a v cieli medaliu.

Minden résztvevő ajándékot- befutó csomagot és érmet kap.

Poznámka: 1. Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
2. Juniori(-ky) sú preterkári(-ky), ktoré(-í) do 31. decembra v roku
organizovania pretekov nedosiahnu 20 rokov.

Megjegyzés: 1. A kategóriákba történő besorolásnál a születési év a mérvadó.
2. Juniornak az az atléta számít, aki a versenyév december
31-éig nem tölti be 20. életévét.

Trať:
Lábatlan - Esztergom - Most Márie – Valérie - Hranica 21,1 km - ŠtúrovoKravany n/D

Útvonal:
Lábatlan - Esztergom - Mária – Valéria híd - Államhatár 21,1 km – Štúrovo Kravany n/D

Dĺžka a povrch trate:
42,195 metrov - asfaltová cesta

Útvonal hossza és felülete:
42,195 m – aszfaltút

