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Usporiada
MAJSTROVSTVÁ SR v behu na lyžiach - I. časť

ZIMNÁ UNIVERZIÁDA
SLOVENSK EJ REPUBLIKY 2018

II., III., IV a V. kolo
SLOVENSKÉHO POHÁRA
v behu na lyžiach v kategóriách žiactva,
dorastu, juniorov, dospelých
a veteránov
dňa 13.1. - 14.1.2018

KREMNICA – SKALKA
Podujatie je podporené Ministerstvom školstva SR

Rozpis
MAJSTROVSTVÁ SR v behu na lyžiach – I. časť
AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018
II., III., IV. a V. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA
v behu na lyžiach v kategóriách žiactva,
dorastu, juniorov, dospelých a veteránov
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ
:
Technické zabezpeč.
:
Dátum konania
:
Miesto konania
:
Prihlášky
:

Štartovné
:
Kancelária pretekov
Ubytovanie a strav.
Doprava
Zdravotné zabezpeč.

:
:
:
:

Mestský klub lyžiarov Kremnica
Mestský klub lyžiarov Kremnica
13.1. - 14.1. 2018
Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka Kremnica - Skalka
V zmysle PLP čl. 215 a Súťažného poriadku pre sezónu 2017/2018 bod 2.8
zasielajte vyplnenú prihlášku on-line na stránke www.slovak-ski.sk, alebo na
predpísanom tlačive mailom na : evabiresova@gmail.com
Prihláška e-mailom platí až po spätnom potvrdení !
Upozornenie pre športovcov z klubov univerzít aj stredných škôl maturitného
ročníka na Zimnú univerziádu 2018, ktorá sa bude konať vo Zvolene(bežecké
lyžovanie na Skalke 14.1.2018). Je v našom spoločnom záujme, aby sa
zúčastnilo ZU SR 2018 čo najviac študentov – športovcov. Na stránke ZU SR
2018 http://univerziada.tuzvo.sk/ je sprístupnené on-line prihlasovanie ako aj
propozície jednotlivých športov.
M-J,Ž-J,Dorast.
Žiaci,veteráni
Pretekári prihlásení on-line
5€
3€
Zvýšené štartovné
10 €
8€
Úhrada štartovného pri výdaji štartovných čísel.
Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka Kremnica – Skalka – rozhod. veža.
Usporiadateľ nezabezpečuje ani neuhrádza.
Zabezpečuje vysielajúca organizácia na vlastné náklady.
Horská služba Kremnické vrchy

Technické ustanovenia
Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov Súťažného
poriadku pre sezónu 2017/18 a tohto rozpisu.
Dňa 12.1.2018 od 15:00 do 16:00 hod.,13.1.2018 od 8 - 9:00 hod., výdaj čísiel
Dňa 13.1.2018 od 15:00 do 16:00 hod.,14.1.2018 od 8 - 9:00 hod., výdaj čísiel
v kancelárii pretekov na štadióne, pretekári s licenciou BÚ SLA predložia
platnú súpisku pretekárov,
č.tel.: +421 904 499 481
12.1.2018 od 14:00 hod. do 16:00 hod.
13.1.2018 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Predpis

:

Prezentácia

:

Oficiálny tréning

:

Porada a žrebovanie

:

12.1.2018 o 17:00 hod. v rozhod. veži na Skalke
13.1.2018 o 17:00 hod. v rozhod. veži na Skalke

Štartovné čísla

:

Budú vydané v deň pretekov v kancelárii pretekov od 8:00 hod. do 9:00 hod.
Za stratu štartovného čísla je poplatok 20 €.

13.1.2018 - sobota
Kvalifikačné kolo: štart o 10:00 hod./ Pokračovanie v osmičkovom pavúku
SP
3.kolo
3.kolo
3.kolo
3.kolo
3.kolo
3.kolo
3.kolo
3.kolo

Kategória
Mladšie žiačky
Mladší žiaci
Mladšie žiačky
Mladší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci

r. 2007 a ml.
r. 2007 a ml.
r. 2006
r. 2006
r. 2005
r. 2005
r. 2004
r. 2004

Trať (km)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5

Spôsob behu
klasicky
klasicky
klasicky
klasicky
voľne
voľne
voľne
voľne

Kvalifikačné kolo: štart o 12:30 hod./ Pokračovanie v osmičkovom pavúku
4.kolo
4.kolo
3.kolo
3.kolo
4.kolo
4.kolo
4.kolo
4.kolo

Mladšie dorastenky
Mladší dorastenci
Staršie dorastenky
Starší dorastenci
Ženy
Juniorky
Muži
Juniori

r. 2002 - 2003
r. 2002 - 2003
r. 2000 - 2001
r. 2000 - 2001
r. 1997 a starší
r. 1998 - 1999
r. 1997 a starší
r. 1998 - 1999

1,3 km
1,3 km
1,3 km
1,3 km
1,3 km
1,3 km
1,5 km
1,5 km

voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne

14.1.2018 - nedeľa
vytrvalostné preteky s intervalovým štartom o 10:00 hod. /veteráni – hromadný štart
SP
4.kolo
4.kolo
4.kolo
4.kolo
4.kolo
4.kolo
4.kolo
4.kolo
5.kolo
5.kolo
4.kolo
4.kolo
5.kolo
5.kolo
5.kolo
5.kolo
2.kolo
2.kolo

Kategória
Mladšie žiačky
Mladší žiaci
Mladšie žiačky
Mladší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci
Mladšie dorastenky
Mladší dorastenci
Staršie dorastenky
Starší dorastenci
Ženy
Juniorky
Muži
Juniori
Veteráni
Veteráni

r. 2007 a ml.
r. 2007 a ml.
r. 2006
r. 2006
r. 2005
r. 2005
r. 2004
r. 2004
r. 2002 - 2003
r. 2002 - 2003
r. 2000 - 2001
r. 2000 - 2001
r. 1997 a starší
r. 1998 - 1999
r. 1997 a starší
r. 1998 - 1999
M 30-59
M60,70 + ženy

Trať (km)
1,3
1,3
1,3
1,3
2
2,5
2
2,5
5
7,5
5
10
10
10
15
15
10
5

Spôsob
klasicky
klasicky
klasicky
klasicky
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne
voľne

Čas a poradie štartov podľa kategórií bude určený na porade a žrebovaní
Protesty

:

Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov

Vyhlásenie výsledkov

:

30 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, získajú medailu a diplom.

Odvolanie pretekov

:

V prípade nepriaznivých snehových podmienok a po dohode so ŠTK BÚ-SLA
budú preteky odvolané.
Info prostredníctvom: www.slovak-ski.sk, www.mklkremnica.sk.

Ostatné

:

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

Organizačný výbor
Predseda OV
Tajomník OV
Zdravotná služba
Riaditeľ pretekov

Preteková komisia
:
:
:
:

Mgr. Peter Neuschl
p. Jana Urgelová
Horská služba KV
p. Miloš Bíreš

Riaditeľ pretekov
Sekretár pretekov
Veliteľ časomiery
Veliteľ tratí
Veliteľ štadióna
Veľ. kontrol a bezp.

:
:
:
:
:
:

Nominovaní činovníci SLA :
Technický delegát SLA Pavol Grünvaldský
Tento rozpis schválil Peter Ďurčo, predseda ŠTK BÚ SLA.

Mgr. Peter Neuschl
Predseda OV
Hlavný partner BÚ SLA:

Partneri BÚ SLA:

Miloš Bíreš
Riaditeľ pretekov

p.
p.
p.
p.
p.
p.

Miloš Bíreš
Eva Bírešová
B. Grossmann
Ján Kostík
Juraj Friml
Jozef Mecele

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Technická univerzita vo Zvolene
13.-14.1.2018
Kremnica - Skalka
Podľa propozícií BÚ SLA
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
bozena.paugschova@umb.sk
Predseda športovej komisie SAUŠ PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
Otvorenie súťaže Podľa propozícií BÚ SLA
Ukončenie súťaže Podľa propozícií BÚ SLA
Usporiadateľ
Termín
Miesto
Prezentácia
Riaditeľ súťaže

Prihlášky:
Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedníčke športovej komisie
bežeckého lyžovania na SAUŠ PaedDr. Božene Paugschovej, PhD. na adresu:
bozena.paugschova@umb.sk do 10.01.2018, ktorá nominovaným účastníkom zašle
nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať:
meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é)
disciplínu(y).
Predseda športovej komisie zašle do 17.01.2018 zoznam nominovaných účastníkov (aj s
prihláškami) riaditeľovi súťaže PaedDr. Božene Paugschovej, PhD.
na adresu:
bozena.paugschova@umb.sk
Súťažná komisia Riaditeľ pretekov Miloš Bíreš
Hlavný rozhodca Branislav Grossmann
Predseda športovej komisie SAUŠ PaedDr. Božena
Paugschová, PhD.
Technický delegát Vladimír Staroň
Sekretariát Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk 045/5206 179
Hlavný rozhodca Branislav Grossmann
Technický delegát Vladimír Staroň

Podmienky účasti:
Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi
predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti
(denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské),
absolventi vysokoškolského štúdia - rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať
môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy
v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.
Strava Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny Víťaz získava titul “Majster ZU SR 2018”
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu,
diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Disciplíny 15km muži, 10km ženy
Nasadzovanie Preteká sa podľa platných pravidiel bežeckého lyžovania,
so zmenami schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc
systému zimných súťaží SZB pre zimu 2018 a ustanovení
týchto propozícií.
Kategórie Muži, Ženy
Časový harmonogram Podľa oficiálnych propozícií pretekov schválených ŠTK
BÚ SLA.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie
súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a
organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa
zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne
poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a
cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

