
Štartovné 

0,- Sk 
(účas� na pretekoch ZADARMO)

Sprievodný program:
� In-line exhibícia na mobilnej rampe.
� Freestyle BMX exhibícia na mobilnej rampe.
�  Škola jazdy na in-line korčuliach,možnos�

testovania in-line korčú�  Salomon a K2. 
�  Hudba – DJ.
�  PREKVAPENÍM BUDE 

CELEBRITY RACE!!!

�  Pre každého účastníka 
občerstvenie a malý 
darček.

�  Vecné ceny pre prvých 
3 najrýchlejších 
pretekárov v danej 
kategórii.

11. 6. 2006, 9-17 hod.

www.gigasport.sk

GIGASPORT Bratislava
AVION Shopping Park Bratislava � tel.: +421 248 213 711

Videli ste v akejko�vek maloobchodnej predajni produkt totožný s naším, ale za nižšiu cenu? Doložte nám to konkrétnou ponukou a my vám ho 
za doloženú nižšiu cenu predáme. Pokia� ste už tento produkt u nás zakúpili za vyššiu cenu, vyplatíme vám po predložení pokladničného dokladu rozdiel. 
Táto garancia má platnos� 14 dní od nákupu alebo zverejnenia konkurenčnej ponuky a netýka sa akciových ponúk a tovaru starších sezón.
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Štart aj cie� 
na Petržalskej hrádzi 

(pri bufete Granát).

GIGASPORT IN-LINE RACE

Generálny partner: Mediálni partneri: Partneri: Preteky sa konajú v rámci dní Petržalky.

Zmena programu a časov vyhradená. Počet účastníkov v jednotlivých kategóriách je obmedzený. Prednos� dostanú pretekári registrovaní na predajni Gigasport.

VEKOVÉ KATEGÓRIE 
A D�ŽKY PRETEKÁRSKYCH TRATÍ:

1) 09.00 Vo�ná jazda pre zahriatie

2)  10.15 KIDS 3–6 rokov
50 m. (registrácia 9-10.30)

3)  10.45 ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ 7-12 rokov
500 m (registrácia 9-10.30)

4)  11.45 FAMILY TEAM (preteky pre rodiny)
1500 m (registrácia 10.30-11.30)

5)  12.45 TEENAGERS 13-17 rokov
1500 m (registrácia 10.30-11.30)

6)  14.00 SPORT MASTERS 18-40 rokov
6000 m (registrácia 12.30-13.30) 

7)  14.00 SPORT MASTERS 41 rokov a viac
6000 m (registrácia 12.30-13.30)

Prihlášky pretekárov prebiehajú na predajni 
Gigasport od 30. 5. Je možné sa prihlási�
aj v deň a na mieste konania pretekov. 
Info v predajni Gigasport a na www.gigasport.sk

Pre každého účastníka pretekov 
kupón v hodnote 250,- Sk 
na nákup tovaru značky Russell Athletic.
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