PROPOZÍCIE
Názov súťaže :
Číslo súťaže :
Usporiadateľ :
Dátum :
Miesto konania :
Kategórie :

Prešovské hádzadlá – 20. ročník
Le-2022-058-04 (verejná)
Model klub Prešov
5.3.2022
Letisko Prešov - N. Šebastová

H mladší žiaci - ročník 2010 a mladší (do 12 rokov - dosiahnutých v roku
2021) a starší žiaci - ročník 2010 - 2007 (do 15 rokov - dosiahnutých v roku 2021), juniori
- ročník 2007 - 2004 (15 rokov - dosiahnutých v roku 2022 až 18 rokov - dosiahnutých v roku
2022) a seniori 18 a viac

Šport. pravidlá:
Riaditeľ súťaže:
Šport. jury :
Hlavný rozhodca:
Program súťaže :

Národné
Ing. Martin Gecík PhD.
Ing. Alexander Ember, Rastislav Seman, Jozef Kešeľák
Milan Minárik
8.00 - 8.45
- prezentácia
8.45 - 9.00
- zahájenie
9.00 - 14.00 - súťažné lety
14.15 - 15.00 - prípadné rozlietavanie
15.00 - 15.30 - vyhlásenie výsledkov
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.
Prihlášky :
Prihlášky zasielajte na adresu:
Minárik Milan
Facebook: MK Prešov
Exnárova 34
mobil. č. 0902 111 492
08001 Prešov
e-mail: mkpresov@gmail.com
V prihláške uveďte klub, číslo licencie a vekovú
potvrdzovať nebudeme.

kategóriu. Príjem prihlášok

Uzávierka prihlášok: Na mieste konania.
Hodnotenie :
Prví traja v každej kategórii.
Finančné náklady:
Hradí vysielajúca organizácia, alebo súťažiaci sám.
Doprava :
Na letisko - zo stanice SAD linkou MHD č.1 na konečnú zastávku.
Odtiaľ cca 20 min. peši smerom na Kapušany pri Prešove.
Protesty:
Do 15 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 2.- €.
Bezpečnosť:
Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je
povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, počas
trvania akcie platí nulová tolerancia alkoholu, ináč môže byť zo súťaže vylúčený.
Poistka:
LERMAS má uzavretú poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s.
VIG č. 6 596 135 340 / verzia 1 pre poistenie činnosti členov asociácie pri
vykonávanej modelárskej činnosti. Nečlenovia LERMAS musia predložiť doklad
o individuálnom poistení, alebo podpísať čestné vyhlásenie,v ktorom preberajú plnú
zodpovednosť za spôsobené škody a ujmu na zdraví. Organizátor si vyhradzuje právo
v prípade nepredloženia dokladu o individuálnom poistení, alebo po odmietnutí
odpísania čestného vyhlásenia nepripustiť takúto osobu k súťaži.
COVID opatrenia: Podľa platnej vyhlášky č. 241 zo dňa 12.08.2021
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/vyhlaska_241.pdf
a Covid automatu
https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/ - režim Základ.
Modelárske počasie a veľa športových úspechov prajú usporiadatelia.

S pozdravom ostáva Milan Minárik

Športu zdar!

