Propozície
Sereďmaratónik
Nedeľa, 22.máj 2022

www.seredmaraton.sk

O pretekoch
Detské preteky
História detských pretekov siaha až do roku 2015, kedy štartoval 1.ročník týchto detských
pretekov. Podujatie sa stalo súčasťou hlavných pretekov Sereďmaratón a v tejto tradícii, chcú
organizátori pokračovať aj naďalej a tým viesť deti k športu a motivovať ich tak trénovať na hlavné
preteky. Počet detí na týchto pretekoch medziročne stúpa a dnes sa ich počet blíži k 250. Deti
môžu pretekať v rôznych kategóriách a vyhrať zaujímavé vecné ceny či už v detskej tombole,
alebo v rôznych súťažiach.

Základné informácie

Organizátor:
ŠK Cyklo-Tour Sereď, mesto Sereď

Miesto konania:
Námestie Slobody, Sereď

Dátum konania:
22.5.2022

Program dňa (detské preteky)
10:00 - 10:30

Registrácia pretekárov

10:45

Štart pretekov

12:30 - 13:00

Vyhodnotenie a tombola

Štart pretekov:
10:45 hod

Veľký park

Cieľ pretekov:
Podľa kategórii na Námestí Slobody

Prezentácia (kancelária):
Prezentácia sa uskutoční v stane na Námestí Slobody, ktorý bude označený, ako „Kancelária“.
Otvorená bude v čase od 10:00 – 10:30 hod. Po tomto termíne bude kancelária zatvorená.
Registrácia je možná online formou, alebo priamo na námestí. Pri prezentácii obdrží každý
pretekár štartovací balík v ktorom nájde okrem štartovacieho čísla a čipu, aj darček, občerstvenie,
vecné i sladké prekvapenia.

Štartovací balík:
Každý štartovací balík obsahuje:
✓ čip na elektronické meranie času,
✓ štartovacie číslo na dres,
✓ špeciálny darček cyklistická fľaška (model aký má Peter Sagan),
✓ tombolový lístok,
✓ lístok na sladký dezert,
✓ neobmedzený pitný režim na námestí,
✓ zdravotné zabezpečenie,
✓ servis bicykla pred a po pretekoch,
✓ vecné a sladké prekvapenie,
✓ online výsledky z pretekov.

Registrácia:
Možnosť registrácie:
1) registrácia online – zaregistrovaním sa online z pohodlia domova ušetríte čas aj peniaze.
https://www.seredmaraton.sk/seredmaratonik
2) registrácia v deň pretekov – v deň pretekov bude rovnako možná.

Štartovné:
Štartovné online - 2€ (prihlásenie do 19.5.2022)
Štartovné na mieste - 4€ (prihlásenie 22.5.2022)
POZOR! Pri neuhradení štartovného do 7 dní od registrácie, bude registrácia automaticky zrušená!

Online registrácia s možnosťou platby cez internet je možná len do 19.5.2022 23:59!
Po tomto termíne bude online registrácia ukončená.
Platba kartou
Od roku 2022 sme prešli na bezpečný systém platba kartou. Po registrácii, tak budete môcť hneď
uhradiť štartovné za preteky.
Platba prevodom
Ponechávame možnosť uhradiť štartovné aj pôvodným spôsobom.
Číslo účtu (IBAN): SK9809000000000201755426, Slovenská sporiteľňa
Variabilný symbol: Pri online registrácii je to ID kód, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maily, pri
inom spôsobe uveďte dátum narodenia DDMMRR.
Doplňujúce údaje: do poznámky je potrebné uviesť meno pretekára!

Vrátenie štartovného:
Štartovné sa nevracia a bude použité na náklady spojené so zabezpečením podujatia.

Kategórie:
I.
II.
III.
IV.
V.

0-2 roky
3-5 rokov
6-8 rokov
9-12 rokov
13-15 rokov

I.
II.
III.
IV.
V.

150m
400m
900m
1500m
2500m

Kategórie:

Covid opatrenia:
Budú doplnené v súlade s platnými nariadeniami pred podujatím.

Občerstvenie:
Na námestí je zabezpečené miesto s vodou, sladké občerstvenie. Po príchode pretekárov budú
pripravené waffle so šľahačkou a ovocím.

Ceny pre víťazov
Jednotlivé kategórie samostatne dievčatá a chlapci I.- V. (1. - 3. miesto):
✓
Medaile
✓

Vecné ceny

✓

Detské šampanské

Tombola
Pre tých, ktorým sa nepodarilo očakávané umiestnenie na pretekoch je pripravená tombola, kde
môžu vyhrať ceny, knižky, hračky, cyklo doplnky a ďalšie hodnotné ceny.

Kontakty
Riaditeľ pretekov:
Lukáš Riha

+421904/430 214

riaditel@seredmaraton.sk

Technický riaditeľ:
Erik Štefanek

+421910/189 800

technika@seredmaraton.sk

Koordinátor služieb:
Vladimír Borkovič +421905/213 481

sluzby@seredmaraton.sk

Koordinátor dopravy:
Dominik Tvrdý
+421911/526 036

doprava@seredmaraton.sk

Koordinátor registrácie a Sereďmaratónika:
Barbora Javorová +421917/157 385
registracia@seredmaratonik.sk

Dôležité upozornenia:
Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov a polície. Preteká sa na vlastnú
zodpovednosť a nebezpečenstvo. Prísny zákaz štartu bez štartových čísiel a prilby! Písomné
protesty a pripomienky v kancelárii najneskôr 15 min. po vyhlásení výsledkov pretekov.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise!

