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Usporiada

I. KOLO
SLOVENSKÉHO POHÁRA
v behu na lyžiach v kategóriách
dorastu, juniorov, dospelých
a veteránov

KREMNICA – SKALKA
dňa

29.12.2012

ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù

Rozpis
I. kola SLOVENSKÉHO POHÁRA
v behu na lyžiach v kategóriách dorastu, juniorov, dospelých
veteránov
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ
:
Technické zabezpeč.
:
Dátum konania
:
Miesto konania
:
Prihlášky
:

Účasť
Štartovné

:
:

Kancelária pretekov
Ubytovanie a strav.
Doprava
Zdravotné zabezpeč.

:
:
:
:

Na základe poverenia BÚ-SLA, Mestský klub lyžiarov Kremnica
Mestský klub lyžiarov Kremnica
29. decembra 2012
Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka Kremnica - Skalka
Prihlášky podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov a Súťažného poriadku
pre sezónu 2012/2013 na predpísanom tlačive zaslať do 27.12.2012 na adresu:
Mestský klub lyžiarov
P.O.BOX 37
+421 907 276 816
967 01 Kremnica
evabiresova@gmail.com
Prihláška e-mailom platí až po spätnom potvrdení !
Bez obmedzenia
M-J,Ž-J,Dorast. Veteráni
Pretekári s licenciou BÚ SLA
5€
3€
Pretekári bez licencie BÚ SLA
10 €
8€
Úhrada pri výdaji štartovných čísel.
Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka Kremnica – Skalka – rozhod. veža.
Usporiadateľ nezabezpečuje ani neuhrádza.
Zabezpečuje vysielajúca organizácia na vlastné náklady.
Horská služba

Technické ustanovenia
Predpis

:

Prezentácia

:

Oficiálny tréning

:

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov Súťažného
poriadku pre sezónu 2012/13 a tohto rozpisu.
Dňa 28.12.2012 od 15:00 do 17:00 hod., 29.12.2012 od 9:00 do 10:00 hod.,
v kancelárii pretekov na štadióne, pretekári s licenciou BÚ SLA predložia
platnú súpisku pretekárov,
č.tel.: +421 907 276 816
28.12.2012 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Porada a žrebovanie

:

28.12.2012 o 17:00 hod. v rozhod. veži na Skalke

Štartovné čísla

:

Budú vydané v deň pretekov v kancelárii pretekov od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Za stratu štartovného čísla účtujeme 10 €.

Kategória
dĺžka trate
spôsob behu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
muži, juniori (r.92 a st.,93,94)
10 km
K
ženy, juniorky (r.92 a st.,93,94)
5 km
K
starší dorastenci (r.95,96)
7 km
K
staršie dorastenky (r.95,96)
5 km
K
mladší dorastenci (r.97,98)
5 km
K
mladšie dorastenky (r.97,98)
5 km
K
veteráni (r.83-54)
10 km
K
veteráni (r.53 a st.,),veteránky
5 km
K
Štart

:

o 11:00 hod. – intervalový, veteráni hromadný

Protesty

:

Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov

Vyhlásenie výsledkov

:

40 min. po dobehnutí posledného pretekára na lyžiarskom štadióne R. Čillíka

Ocenenie

:

Prví traja pretekári v každej kategórii za predpokladu, že budú klasifikovaní
aspoň traja pretekári v kategórii, budú ocenení podľa finančných možností
usporiadateľa.

Odvolanie pretekov

:

V prípade nepriaznivých snehových podmienok a po dohode so ŠTK BÚ-SLA
budú preteky odvolané telefonicky, faxom, mailom na kontaktné adresy
uvedené na prihláškach dňa 28.12.2012.

Ostatné

:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v rozpise pretekov po dohode so ŠTK
BÚ-SLZ v prípade nepredvídaných okolností.
Pretekári, činovníci a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

Organizačný výbor
Predseda OV
Podpredseda OV
Tajomník OV
Zdravotná služba
Riaditeľ pretekov
Poriadková služba

Preteková komisia
:
:
:
:
:
:

Ing.
p.
p.
p.

Róbert Kapšo
Ján Kostík
Jana Urgelová
Horská služba
Miloš Bíreš
Rudolf Nikles

Riaditeľ pretekov
Sekretár pretekov
Hlavný rozhodca
Veliteľ tratí
Vel. kontrôl a bezp.

:
:
:
:
:

Nominovaní činovníci SLA :
Technický delegát SLA: Mgr. František Klement

Tento rozpis bol schválený predsedom ŠTK BÚ SLA dňa 10.12.2012

Ing. Róbert Kapšo
Predseda OV

p. Miloš Bíreš
Riaditeľ pretekov

p.
p.
p.
p.
p.

Miloš Bíreš
Eva Bírešová
B. Grossmann
Ivan Ošús
Jozef Mecele

