SWENOR SLOVENSKÝ POHÁR
V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH
3. KOLO

PROPOZÍCIE
LEVOČA–LEVOČSKÁ DOLINA
20/8/2017

PROPOZÍCIE
Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:

Športový klub polície Levoča
Vodárenská 9
054 01 Levoča

Dátum konania:

Levoča XC ski team
Vodárenská 9
054 01 Levoča

20. august 2017

Miesto pretekov:

Levoča - Levočská dolina
Resort Levočská dolina, GPS: 49.068164, 20.609014

Prihlášky:

Prihlášku na preteky Slovenského pohára zasielať do
18.8.2017 e-mailom na adresu skplevoca@gmail.com .

Prihláška e-mailom platí až po spätnom potvrdení. Zoznam
prihlásených pretekárov bude zverejnený na stránke www.slovak-ski.sk.

V prihláške uviesť typ viazania (salomon, rottefella), kategóriu a klub.

Účasť:

Bez obmedzenia.

Kancelária pretekov:

Resort Levočská dolina

Prezentácia:

20.8.2017 od 8:00 do 9:30 hod. pre všetky kategórie osobne
v kancelárii pretekov Resort Levočská dolina , alebo telefonicky na
tel. čísle 0910 973 886.
Organizátor vyžaduje dodržanie času prezentácie.

Porada a žrebovanie:
Štartovné:

Štartovné čísla:

20.8.2017 9:30 hod. v kancelárii pretekov.
Dospelí a dorast: prihlásení do 18.8.2017
prihlásení v deň pretekov a neregistrovaní v SLA:
Žiaci: registrovaní v SLA: bez štartovného poplatku
prihlásení v deň pretekov a neregistrovaní v SLA:
Budú vydávané v kancelárii pretekov, v mieste štartu, za stratu
štartovného čísla zaplatí pretekár 20 €.

5,00 €
10,00 €
3,00 €

Časový harmonogram:
20. 8. 2017 /nedeľa/
8:00 – 9:30 hod. prezentácia pretekárov v kancelárii pretekov
8:00 – 9:50 hod. tréning pretekárov na trati (na vlastných lyžiach)
9:30 hod
porada vedúcich družstiev
10:00 hod
štart muži , juniori -sprint
10:20 hod
štart ženy , juniorky, st.dorastenci/ky -šprint
10:40 hod
štart ml.dorastenci/ky -šprint
11:00 hod
štart žiackych kategórií – hromadný štart
11:30 hod
štart muži, juniori –vytrvalostné preteky
12:15 hod
štart ženy, juniorky, st.dorastenci/ky –vytrvalostné preteky
13:00 hod
štart ml.dorastenci/ky –vytrvalostné preteky
10 minút pred štartom každej kategórie bude žrebovanie a odovzdávanie lyží.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 30 minút po dobehnutí posledného
pretekára.

Technické ustanovenia:
JURY:
Technický delegát SLA: Peter Ďurčo
Veliteľ trate:
Jozef Rušin
Riaditeľ pretekov:
Zuzana Šefčíková
Preteková komisia:
Predseda organizačného výboru:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ trate:
Veliteľ kontrol:

Jozef Šefčík
Zuzana Šefčíková
Matúš Jančík
Jozef Rušin
Ladislav Lorko

Sekretár pretekov:
Hospodár:
Zdravotník pretekov:
Občersvenie:

Lívia Lorková
Silvia Džuganová
Marcela Prílohová
Marta a Ján Koštialovci

Disciplíny:

beh na kolieskových lyžiach- šprint voľnou technikou 1,1km
Súpaž 3,5km, 5km (muži,juniori)
Klasika 1,1km (žiaci)
Výsledky sú tvorené súčtom časov(šprint+súpaž), doplnené o
hendikep zo šprintu - strata v sekundách x 2.

Spôsob behu: - kat. muži, ženy, juniori, juniorky, mladší a starší dorastenci,
mladšie a staršie dorastenky – šprint+súpaž na skateových
lyžiach
- kat.žiaci a žiačky - klasický spôsob behu – lyže zabezpečí
organizátor
Štart:

žiacke kategórie – hromadný štart
ostatné kategórie – intervalový štart (šprint-20 sek. Interval,
súpaž- 30sek. Interval)

Kategórie:

ml. žiaci (2006-2007 a ml.)
ml. žiačky (2006-2007 a ml.)
st. žiaci (2004-2005 )
st. žiačky (2004-2005)
ml. dorastenci/ky (2002,2003)
st. dorastenci/ky (2000,2001)
juniorky (1998,1999)
ženy (1997 a staršie)
juniori (1998,1999)
muži (1997 a starší)

1,1km klasika
1,1km klasika
1,1km klasika
1,1km klasika
3,5km súpaž +šprint
3,5km súpaž +šprint
3,5km súpaž +šprint
3,5km súpaž +šprint
5km súpaž +šprint
5km súpaž +šprint

Trate:
Žiaci+ šprintová trať:

Dorastenci/ky, Juniori/ky, Muži, Ženy:

Ceny:

Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými alebo vecnými cenami

Protesty:

Podľa PLP

Zmeny:

Prípadné zmeny budú zverejnené do 16.8.2017 na stránke www.slovak-ski.sk

Rôzne:

V prípade nepredvídaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmeny
rozpisu pretekov.
Preteká sa podľa pravidiel SLA, na rovnakých kolieskových lyžiach, ktoré poskytne
usporiadateľovi SLA. Lyže budú očíslované a pretekárom pridelené žrebovaním.
Kategória žiakov preteká na rovnakých klasických lyžiach, ktoré zabezpečí
organizátor. Lyže budú očíslované a pretekárom pridelené žrebovaním.
Pretekári, činovníci a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko.
Každý klub je zodpovedný za zdravotný stav svojich pretekárov.
Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky.
Podmienkou účasti je ochranná prilba a okuliare.
Pre pretekárov a ich sprievod je zabezpečené parkovanie v blízkosti
kancelárie pretekov, občerstvenie a pitný režim.

Jozef Šefčík
Predseda OV

Zuzana Šefčíková
Riaditeľ pretekov

Ubytovanie:
Resort Levočská dolina http://www.levocskadolina.sk/nase-sluzby/lyzovanie/
Penzión Hubert: http://www.penzion-hubert.sk/
Penzión pod Mariánskou horou, Kováčova Vila: http://www.autocamplevoca.sk/
Chaty a penzióny Levočská dolina: http://www.1-2-3ubytovanie.sk/ubytovanie/obec/levocska-dolina
V areáli Resort Levočská dolina sa nachádza BIO KÚPALISKO.
Rozpis schválil: Peter Ďurčo, Predseda ŠTK

