


GOLF PEZINOK FAIR CROSS 2018 PROPOZÍCIE

2. ročník krosového behu v Malých Karpatoch
lokalita CHKO Malé Karpaty, Lesy Pezinok
Termín:  24. Marca 2018 / sobota
Štart: 10:00 h
Prezentácia (+registrácia): v deň krosu od 8:00 do h 9:30 h
Organizátor: ŠK Albatros Pezinok

Miesto ŠTART/CIEĽ:

Areál Golf Pezinok – odpalisko, Kutuzovova 1/A
 48°18'49.70"S
 17°15'22.37"V

Registrácia:
online na stranke www.golfpezinok.sk/cross/registracia s preklikom na sport soft timing od 20.1.2018, najneskôr do 22. Marca 
2018, alebo priamo na mieste v sobotu 24.3.2018 (v deň crossu) do 9.30

Štartovné: 8.- Eur 
Vyzdvihnutie čísel: v deň behu 8.00 – 9.45 hod.
Kategórie: 1. muži, 2. ženy
Meranie výsledkov: Časomiera je zabezpečená spol. VOS-TPK

Časový limit: nestanovený

Dĺžka hlavnej trate: 11,500m
Prevýšenie: 350m

Dĺžka skrátenej trate: 5,500m
Prevýšenie: 170m

http://www.golfpezinok.sk/cross/registracia
VOS
Přeškrtnutí



trasu je možné si stiahnuť vo formáte *gpx a *kmz na www.golfpezinok.sk/propizicie

Terén: 
Výber trasy zohľadňuje ročné obdobie a výberom spevnených plôch minimalizujeme riziko neschodnosti trasy. Trasú tvoria lesné 
chodníky (80%), asfaltové a betónové cesty (20%),  Terén môže byť zasnežený, zľadovatelý alebo bahnitý, na 4,5km je lokálne stúpanie
>30% á 100m. V prípade priaznivého počasia bude medzi 7 - 8km betónová cesta nahradená turistickou trasou (žltá značka).

Značenie trate:
- bieločervené fáborky na lesnom poraste
- organizátori a tabuľky so šípkami na zásadných križovaniach/odbočkách
- značenie trate bude organizátormi po ukončení behu riadne odstránené
- vedenie trasy: trasa a jej profil vid. Nižšie.

Ocenenia/benefity:
- prví traja z každej kategórie (11,5km) absolútne získava diplom, vecné ceny od spol. SJB, ASBIS a mesačnú permanentku na 
neobmedzenú hru v golfovom areáli Golf Pezinok obdržia len účastníci hlavnej trasy (11,5km)
- každý účastník získava odznak behu a s ním oprávnenie na jednorazový vstup na golfové  odpalisko + 3košíky. (Podmienkou je odznak,
registrácia na stránke a vyplnenie času behu)

- občerstvenie pre bežcov na trati (na križovatke 3,5km a 9,8km) a v cieli.

V cieli pre každého účastníka krosu pripravený keks, čaj, minerálka.
V kaviarni Albatros Café predávame teplé a studené nápoje.

Upozornenie:

Účasť na podujatí je na vlastné riziko. Upozorňujeme že v tomto období je možnosť zľadovatelého terénu, najmä v lese. 
Odporúčame preto zvážiť obuv a oblečenie. Pred behom budú účastníci informovaní o rizikách na trati (ľad, blato, prekážky). 
V prípade zranenia je potrebné kontaktovať organizátora priamo telefonicky alebo cez organizátorov.

Parkovanie je v okolí areálu Golf Pezinok alebo na parkovisku pred nemocnicou Philipa Pinnela alebo MHD (zastávka pred nemocnicou)

Organizátori si vyhradzujú právo na prípadné zmeny trasy a organizácie. V prípade extrémneho počasia bude beh zrušený a presunutý na
iný termín.



Organizátori:

ŠK Albatros Pezinok
Moyzesova 4/A, Pezinok

areál odpaliska (start/cieľ): 
Kutuzovova 1/A, Pezinok
 48°18'49.70"S
 17°15'22.37"V

Poskytujeme možnosť umiestnenia reklamných bannerov priamo v areáli resp. na trati.

info a kontakty:

www.golfpezinok.sk/cross
golfpezinok(a)gmail.com

Miška Bauerová (stuff a dobrovolníci): 0902 217 861
Ing. Martin Fischer 0907 977 701



Trasa a profil:




