Честита нова година!!!
КЛУБ ЛЕКА АТЛЕТИКА “ПРАВЕЦ’92”
КЛУБ “ОЛИМПИЕЦ” – ПРАВЕЦ

НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО
XXХVIII НОВОГОДИШЕН СРЕДНОЩЕН

Бягай да посрещнеш
Новата 2023 годинa!!!

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ПРОБЕГ
“ПРАВЕЦ 2022/2023”

ПРАВЕЦ
31.12.2022 – 1.01.2023 г.

НАРЕДБА
ВРЕМЕ И МЯСТО
XXХVIII Международен среднощен лекоатлетически пробег и масовият крос
«ПРАВЕЦ 2022/2023» ще се проведе както досега – навръх Нова година със старт в
23:15 ч. в отиващата си година в памет на Заслужилия гражданин на Правец
Златан ЧОРБАНОВ.
Старт-финалът е на централната пешеходна зона пред хотел “ПРАВЕЦ ПАЛАС” и е
общ за всички възрастови групи.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, РАЗСТОЯНИЯ И НАГРАДЕН ФОНД ЗА МАСОВИЯ
ОБЩИНСКИ ПРОБЕГ
Момичета до 14 г. род.2011-2013
Момчета до 14 г. род.2011-2013
Момичета до 16 г. род.2008-2010
Момчета до 16 г. род.2008-2010
Девойки мл. и ст. възраст род.2004-2007
Юноши мл. и ст. възраст род. 2004-2007
Жени родени преди 2003
Мъже родени преди 2003

500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м

I-45лв ,II-35лв, III-30лв
I-45лв ,II-35лв, III-30лв
I-50лв ,II-40лв, III-35лв
I-50лв ,II-40лв, III-35лв
I-55лв ,II-45лв, III-40лв
I-55лв ,II-45лв, III-40лв
I-60лв ,II-50лв, III-45лв
I-60лв ,II-50лв, III-45лв

Забележка: Допълнителни награди за най малък участник- 40 лв и за най-възрастен
участник– 50 лв
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, РАЗСТОЯНИЯ И НАГРАДЕН ФОНД ЗА

ТРАСЕ
1. Всички състезателни разстояния се пробягват по централната пешеходна алея и
улиците на града със Старт-Финал на централния площад „Тодор Живков“ с
дължина на обиколката 2000 м.
2. Трасето е сравнително бързо и равнинно като първите 300 м и последните 400 м
са по централната пешеходна алея, а останалото разстояние – по асфалта на улиците
на града.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1.В Новогодишния среднощен лекоатлетически крос имат право да участват всички
състезатели от клубовете на страната, картотекирани в БФЛА и подали своите
заявки в срок, както и състезатели от чужбина.
2. В Новогодишния среднощен лекоатлетически пробег „Правец 2022/2023”

могат да бъдат допуснати състезатели за участие с редовно заверен
предсъстезателен медицински преглед.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разходите за за новогодишния куверт и хотел се поемат от самите
участници. Това условие не се отнася за състезателите от чужбина.
2. Всички участници от страната ще бъдат настанявани на 31.12.2922 от 14
до 17 ч. в хотел «Кредо», с. Трудовец на 6 км. От Правец.
3. Картотекираните сътезатели в БФЛА ще стартират със собствените си
номера, с които са картотекирани за състезателната 2022 г.
4. Срок за заявки до 25.12.2022 г., а за хотел 23.12.2022 г. – 0898574343 еmail: pravec92@abv.bg – Сашо Бункин.
5. Техническа конференция ще се проведе от 16:30 ч. на 31.12.2022г. в хотел
«Кредо» с. Трудовец., на 6 км от Правец.

НОВОГОДИШЕН СРЕДНОЩЕН ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ПРОБЕГ
„ПРАВЕЦ 2022/2023“
ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

РАЗСТОЯНИЯ
4000 м
6000 м
НАГРАДЕН ФОНД

Жени
Мъже
МЪЖЕ
1 - 270 лв.
2 - 220 лв.
3 - 180 лв.
4 - 130 лв.
5 - 110 лв.
6 - 90 лв.

ЖЕНИ
1 - 270 лв.
2 - 220 лв.
3 - 180 лв.
4 - 130 лв.
5 - 110 лв.
6 - 90 лв.

Забележка: Състезател, завършил 6000 м и състезателка – 4000 м и преминал(а)
пръв (първа) през финалната линия (при мъжете след втората обиколка) получава
бонус от 40 лева на всяка обиколка от маршрута

