Sponzori podujatia :
Obec Gerlachov
Horský kros Gerlach
PD Tatran Gerlachov
Gastrobal s.r.o., Gerlachov
REVMONTEL, spol. s r.o. Gerlachov
Ing. Martin Mlynár – DISTANCE SPORT
Ing. Milan Barger - metrový textil a koberce
PD Batizovce
Štrkopiesky s.r.o., Batizovce
Hotel Patria, Štrbské Pleso
Pohostinstvo Grajciar, Gerlachov
Tatranská horská služba – Dobrovoľný zbor

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
TATRAN GERLACHOV
usporiada
pod záštitou starostu obce Gerlachov

56. ROČNÍK
MEMORIÁLU
24 PADLÝCH HRDINOV SNP
Gerlachov, 9. február 2014

www.obecgerlachov.sk

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN GERLACHOV

56. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP
V. kolo Slovenského pohára dospelých, juniorov
VI. kolo Slovenského pohára dorastencov
V. kolo Slovenského pohára veteránov
IV. kolo Slovenského pohára ţiakov

Technické ustanovenia :
Disciplíny : beh na lyţiach, spôsob behu : klasický (K)

muži, juniori

15 km

K

ženy, juniorky

5 km

K

starší dorastenci

10 km

K

staršie dorastenky

5 km

K

5 km

K

mladšie dorastenky

5 km

K

K

veteránky

5 km

K

mladší dorastenci

Štart : hromadný

9.2.2014,

10/5 km

veteráni

Všeobecné ustanovenia :

Štart: intervalový

9.2.2014, (11:00)

Šprint

9.2.2014, (13:30)
Z poverenia SLA BÚ – TJ TATRAN Gerlachov

starší žiaci roč. 2000

0,5 km

K

staršie žiačky roč. 2000

0,5 km

K

Dátum konania :

9. Február 2014

starší žiaci roč. 2001

0,5 km

K

staršie žiačky roč. 2001

0,5 km

K

Miesto konania :

Gerlachov – lyţiarsky areál

mladší žiaci roč. 2002

0,5 km

K

mladšie žiačky roč. 2002

0,5 km

K

Prihlášky :

do 8.2.2014 do 12:00 hod.

mladší žiaci roč. 2003

0,5 km

K

mladšie žiačky roč. 2003

0,5 km

K

adresa : Ing. Martin Mlynár, Mlynská 29

Predpis:

Usporiadateľ :

05942 Gerlachov, okres Poprad

preteká sa podľa PLP a Súťažného poriadku na sezónu 2013/2014 a tohto predpisu
štandardné trate v Gerlachove (číslo certifikátu :SLZ-BU017/2000)

Trate:

e-mail : info@distance-sport.sk

Oficiálny tréning :

8.2.2014 od 14:00 so 15:30 hod.

Účasť:

pretekári bez obmedzenia

Vyhlásenie výsledkov :

do jednej hodiny po dobehnutí posledného pretekára, prví traja v každej kategórií

Prezentácia :

8.2.2014 od 12:00 do 15:00 hod. pre všetky kategórie v zasadačke OÚ

Štartovné :

v Gerlachove. TJ alebo vedúci družstiev môžu odprezentovať štartujúcich
pretekárov u Ing. Martina Mlynára, sekretár pretekov, na tel.č.. 0904548260

Zdravotná sluţba :

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, Vysoké Tatry

kategória žiakov :

3,- €

Zmeny :

V prípade nepriaznivých snehových podmienok a po dohode so ŠTK BÚ-SLA

kategórie dospelých a dorastu : .

5,- €

budú preteky odvolané. Informácia na www.obecgerlachov.sk a telefonicky

kategória veteráni :

3,- €

resp. mailom na kontaktné adresy uvedené na prihláškach

Schôdza ved. druţstiev :

8.2.2014 o 16:00 hod. v zasadačke OÚ Gerlachov

Ţrebovanie :

8.2.2014 o 16:30 hod. v zasadačke OÚ Gerlachov

Štartové čísla :

budú vydané 9.2.2014 v čase od 8:00 do 9:30 hod. v priestoroch štartu
(žiackym kategóriam do 13:00 hod.)

Kancelária pretekov:

Schválenie rozpisu :

usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov v súlade s PLP, ktoré budú
oznámené na porade vedúcich družstiev dňa 8.2.2014.Presný časový harmonogram
štartu sa určí na porade vedúcich družstiev. Účastníci pretekov a obecenstvo,
ktorý sa zúčastňujú pretekov, zodpovedajú za vlastnú bezpečnosť
rozpis schválil predseda ŠTK BÚ SLA F. Klement dňa

zabezpečuje si každá vysielajúca organizácia samostatne, usporiadateľ

predseda OV :

Mgr Ján Hroboň

riaditeľ pretekov :

zabezpečí ubytovanie pre vedúceho družstva, ktorý je povinný odprezentovať

tajomník :

Viera Homolová

sekretár pretekov :

Ing. Martin Mlynár

pretekárov, ak o to usporiadateľa písomne požiada

hospodár :

Ing. Jana Faixová

hlavný rozhodca :

Mgr. Juraj Majlat

( www.omegaclub.sk )
Doprava :

Rôzne :

Organizačný výbor :

Ubytovanie
a stravovanie :

obdržia vecné resp. finančné ceny
podávajú sa podľa PLP

Protesty :

na náklady vysielajúcej organizácie

technické zabezpečenie : Ľuboš Ľudvík

hlavný usporiadateľ : Jozef Homola

hlásateľ :

technický delegát :

Ladislav Františka

veliteľ tratí:

Obecný úrad Gerlachov, tel. : 00421904548260 (Ing. Martin Mlynár)

Časový harmonogram: 8.2.2014 (sobota) – tréning 14:00 do 15:30
9.2.2014 (nedeľa)
11:00 štart – dospelí, dorast a veteráni
13:30 štart - ţiaci

Ing. Pavol Liptaj

Mgr. Ján Hroboň
predseda org. výboru v.r.

Mgr. Michal Šerfel
Pavol Faix

Ing. Pavol Liptaj
riaditeľ pretekov v.r.

