
Názov podujatia: SANSPORT NIGHT TRAIL

Dátum: 05.11.2016 sobota

Čas štartu: 18:00 25 km
18:20 12 km so psom
18:30 12 km

Trate: 25 km / + 900 m 
12 km / + 300 m

Značenie trate: fáborky, reflexné značky, červená turistická značka

Štart a cieľ: areál VK Tatran Karlova Ves Bratislava

Kategórie: 25 km muži bez rozdielu veku / ženy bez rozdielu veku
12 km muži bez rozdielu veku / ženy bez rozdielu veku
12 km so psom bez rozdielu veku a pohlavia

Občerstvenie: 25 km trať - na cca 14tom km na parkovisku pod hradom Devín (voda, jont, 
hroznový cukor) – občerstvovačka bude fungovať max. do 20:30 hod.!
12 km trať – bez občerstvovačky
v cieli čaj, nealko nápoje, varené vínko a guláš

Organizátor: www.sansport.sk, Karloveský športový klub, VK Tatran Karlova Ves Bratislava

Kontakt: Tomáš Wiebauer +421 905 499 238, vianocny.beh@gmail.com

Registrácia: od 17.10.2016 do 04.11.2016 počas otváracích hodín v predajni SANSPORT
(www.sansport.sk)  na Molecovej 4/D, 841 04 Bratislava

Štartovné: 10 EUR, úhrada štartovného a výdaj štartových čísel pri registrácií v predajni 
SANSPORT na Molecovej 4/D, 841 04 Bratislava počas otváracích hodín

všetci účastníci získajú sezónnu zľavu 10% vo www.sansport.sk 

Výbava na trať: povinná je čelovka s nabitými baterkami, odporúčame nabitý mobil, 
termofóliu, prípadne vlastné občerstvenie (nápoj, gél, tyčinka...)

Pomoc na trati: za posledným bežcom pôjde cyklista – organizátor
v prípade potreby (zranenie, odstúpenie zo závodu...) volať na číslo:
+421 905 499 238

Vyhlásenie víťazov: cca. Do 30 min. po dobehnutí posledného pratekára

Ceny: prvý traja v kategórii získajú vecné ceny a diplom
tombola – podmienka je dokončiť pretek

Zázemie: lodenica VK Tatran Karlova Ves Bratislava (prezliekanie a uloženie vecí, WC) 
 
Partneri podujatia: www.sansport.sk, BAUMEDIA, s.r.o., HOMOLA TEAM, VK Tatran Karlova 

Ves Bratislava, ML TUNINING, s.r.o., o.z., STAR FIT, MUREXIN, ŠTEFÁNIK 
TRAIL, Karloveský športový klub, Velon, s.r.o.

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné riziko za neprerušenej cestnej 
premávky. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora.

Tešíme sa na Vašu účasť!
     za organizačný výbor
        Tomáš Wiebauer
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