Крос „Kavala Night CityRun 2019”
Дължина 5 км и 10 км

 Дата: СЪБОТА 28 СЕПТЕМВРИ 2019
 Начало: 20.30 - 10 km, 20.40 - 5km
 Старт: Площад „ЕЛЕФТЕРИАС КАВАЛА” ( ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД)
 Финал : Площад „ЕЛЕФТЕРИАС КАВАЛА” ( ЦЕНТРАЛЕН
ПЛОЩАД)
 Дистанция: 5 км и 10 км
 Продължителност: 2.5 часа
 Такса на участие: 10€

За шестата годинав Кавала се организира нощния състезателен
крос„Kavala Night City Run”. Този крос се провежда изцяло в градска
среда, поцентралните

улици и цялата крайбрежна зона, стигайки до

алеите от стария градсъс замъка.
 Формулярите за участие се попълват в уебсайта на Клуба от
Приятели на Кавала https://kavalanightrun.gr/
 Таксата на участие е 10 €.

Плащането може да бъде извършено по банковата сметка на Клуба:
ΙΒΑΝ: GR0201710610006061137936292 Piraeus bank ΒΙC / SWIFT
PIRBGRAA

Кросът е в следните категории:
1. 10 км.:

Мьже:
а) от 18÷29 години
б) от 30÷39 години
в) от 40÷49 години
г) от 50÷59 години
Д) над 60 години

Жени:
а) от 8÷29 години
б) от 30÷39 години
в) от 40÷49 години
г) над 50 години
2. 5 км:
Мьже:
а) до 17 години
б) от 18÷29 години
в) от 30÷39 години
г) от 40÷49 години
д) от 50÷59 години
E) над 60 години
Жени:
а) до 17 години
б) от 18÷29 години
в) от 30÷39 години
г) от 40÷49 години
д) над 50 години
Всеки участник получава номер за участие в кроса и е длъжен да
постави своя номер на гърдите си през цялото време на кроса.
Участникът ще получи и един електронен чип, представляващ
електронен таймер.
Номерата

на

участниците

са

оцветени

в

различен

взависимост от категорията, в която ще участват /5 км. или 10 км./.

цвят,

Всеки участник ще получи по една чанта един час преди начало на
кроса, която ще съдържа:
а) номер
б) материали за спомен
в) спортна тениска от организатора
Призовите награди се поднасят на победителите от всяка
категория. Медалите се връчват на пьрвите трима победители от всяка
една категория. Грамоти за участие получават всички участници.
„Kavala Night City Run” се организира от Община Кавала и Клуба oт
Приятели на Кавала.__

