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НАРЕДБА
ВРЕМЕ И МЯСТО
Старта на ХХVII новогодишен среднощен лекоатлетически пробег “Правец 20182019” и XXХIV общински, ще бъде в 23.30 ч. на 31 декември 2018 г. Състезанията
са 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. общински, род. 2007-2009
500м
І-40лв, ІІ-30лв,ІІІ-25лв
Момчета до 14 год. общински, род. 2007-2009 500м
І-40лв, ІІ-30лв,ІІІ-25лв
Момичета 16 год. общински, род. 2004-2006
500м
І-45лв, ІІ-35лв,ІІІ-30лв
Момчета 16 год. общински, род. 2004-2006
500м
І-45лв, ІІ-35лв,ІІІ-30лв
Девойки мл. и ст.в. общински, род. 1999-2003 1000м
І-50лв, ІІ-40лв,ІІІ-35лв
Юноши мл. и ст.възраст общински, род. 1999- 1000м
І-50лв, ІІ-40лв,ІІІ-35лв
2003
Жени -общински, родени преди 1999
1000м
І-55лв, ІІ-45лв,ІІІ-40лв
Мъже-общински, родени преди 1999
2000м
І-55лв, ІІ-45лв,ІІІ-40лв
Забележка: За масовия XXХІV общински пробег за всички възрастови групи ще
бъдат раздадени парични награди до ІІІ място. За най-малък участник – 25лв., за
най-възрастен участник в общинския крос – 35лв.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, РАЗСТОЯНИЯ И НАГРАДЕН ФОНД ЗА
НОВОГОДИШЕН СРЕДНОЩЕН ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ПРОБЕГ „ПРАВЕЦ
2018/2019”
Жени
4000м
Мъже
6000м
парични награди – Мъже
парични награди - Жени
1 – 250лв.
1 – 250лв
2 – 200лв
2 – 200лв
3 – 160лв
3 – 160лв
4 – 120лв
4 – 120лв
5 – 100лв
5 – 100лв
6 – 80лв
6 – 80лв

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 2000м.
2. Трасето е сравнително бързо и равнинно като първите 300м и последните
400м са по централната пешеходна алея, а останалото разстояние – по
асфалта на улиците на града.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. В Новогодишния среднощен лекоатлетически пробег „Правец 2018/2019”
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 XXХІV общински масов атлетически пробег могат да участват всички
желаещи и обичащи леката атлетика и бягането за здраве, без ограничения
на възраст и пол.
3. В Новогодишния среднощен лекоатлетически пробег „Правец 2018/2019”
могат да бъдат допуснати състезатели за участие с редовно заверен
предсъстезателен медицински преглед.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разходите за поканените състезатели и гости от КЛА “Правец’92” за
новогодишния куверт се поемат от организаторите, а хотел – от самите
участници. Това условие не се отнася за състезателите от чужбина.
2. Всички участници от страната ще бъдат настанявани на 31.12.2018г. от 15
– 18ч. в х-л Правец Палас
3. Картотекирани състезатели в БФЛА ще стартират със собствените си
номера, с които са картотекирани за състезателната 2018 г.
4. Срок за заявки до: 23.12.2018 г. тел.:07133/32 18 след 18ч,
GSM:0886596755, 0898574343, e-mail: pravec92@abv.bg - Сашо Бункин.
5. Техническата конференция ще се проведе от 18.30ч. на 31.12.2018 г. в
хотел Правец Палас.

Забележка: Състезател, завършил 6000м и състезателка – 4000м и преминала
пръв (първа) през финалната линия (при мъжете след втората обиколка) получава
бонус от 20 лева на всяка обиколка от маршрута.
ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

