v.30.07

Bežecký úsek Slovenskej lyžiarskej asociácie (BÚ SLA)
usporiada 3. kolo Preteky Steiger slovenského pohára
v behu na kolieskových lyžiach
"STEIGER SLOVAK CUP ROLLER SKIING".

Organizátor:
Slovenská lyžiarska asociácia – bežecký úsek
TJ Biela stopa Kremnica, o.z.
Dátum konania: 26. 08. 2018 (nedeľa)
Miesto konania pretekov: Kremnica, Krahule
Preteky v behu na kolieskových lyžiach:
- sú súčasťou pretekov Bike and roll, ktorých bicyklová časť sa uskutočnila 26.05. 2018 za finančnej
podpory VUC Banská Bystrica
- preteky klasickou technikou s hromadným štartom
- preteká sa podľa Súťažného poriadku v behu na kolieskových lyžiach 2018 BÚ SLA a týchto
propozícii
- sú súčasťou Slovenského pohára
- účasť ostatnej verejnosti na pretekoch je bez obmedzenia
- v prípade nepredvídaných udalostí môžu byť preteky zrušené resp. preložené, o čom budú bežecké
kluby a široká verejnosť včas informovaní prostredníctvom médií a internetovej stránky
Prihlášky:
- on-line na stránke SLA www.slovak-ski.sk, tlačivo prihlášky na ROLL preteky:
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
- e-mailom na info@bielastopa.eu platné po spätnom potvrdení
- prihlášky musia obsahovať aj typ viazania, ktoré pretekár použije (SNS alebo NNN)
- uzávierka prihlášok je do 24. 8. 2018 do 12,00 hod.
- prihlášky po tomto termíne budú spoplatnené dvojnásobkom štartovného.
Prezentácia a výdaj štartovných čísiel:
- prezentácia pretekárov a úhrada štartovného bude v priestoroch kancelárie pretekov
- preberanie štartových čísel prebehne podľa štartových vĺn od 9,30 do 10,00 hod.
- za stratu štartového čísla zaplatí vedúci výpravy 20,- €.
Kategórie:
Kategóriu žiactva usporiadateľ nevypisuje. Ostatné kategórie sú rozpísané v stati o trati.
Štartovné:
Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári evidovaní v SLA uvedení na súpiske klubu s podpísaným tlačivom
Vyhlásenie športovca a ostatní pretekári prihlásení mimo portál SLA. Úhrada je pri prezentácii.
Kategória
pretekári registrovaní BU SLA a SZB
prihlášky po uzávierke a ostatní pretekári

výška štartovného
5,00 €
10,00 €

Dĺžka tratí podľa kategorií :
kategórie
Muži, juniori, veteráni
Ženy, juniorky a veteránky

Starší dorastenci
Staršie dorastenky
Mladší dorastenci
Mladšie dorastenky

rok nar.
2000 a starší
2000 a staršie
2001 - 2002
2001 - 2002
2003 - 2004
2003 - 2004

vek
18 - 99
18 - 99
16 - 17
16 - 17
14 - 15
14 - 15

skratka
M19
W19
M17
W17
M15
W15

predpis km
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

Porada vedúcich družstiev :
Pri poradách a žrebovaní zastupuje klub spravidla jeden zástupca, ktorý sa zapíše do prezenčnej listiny
pred poradou. Všetky námety a pripomienky budú riešené na porade. Na pripomienky vznesené mimo
poradu sa nebude brať zreteľ a nebudú riešené. Porada vedúcich tímov sa začne najskôr 1 hodinu po
skončení prezentácie v priestoroch kancelárie pretekov.
Trať :
vedie po štátnej ceste medzi Kremnicou a Krahulami
štart na píle nad tunelom
cieľ výbehu - za autobusovou stanicou Dedičné 5,3 km
Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky.
Štart :
- hromadný štart vo vlnách podľa kategórií
- poradie na štarte je bez určeného poradia
štart prebehne vo vlnách max. 25 pretekárov
10:00 hod. - prvá vlna - dospelí, ženy a muži
10:45 hod. - druhá vlna - dorastenky a dorastenci
11:30 hod. - tretia vlna - podľa počtu prihlásených
Výsledky a ceny :
- neoficiálne vyhlásenie výsledkov po skončení pretekov
- prví traja v každej kategórii budú odmenení medailou a diplomom
- prví traja muži a ženy v absolutnom poradí budú odmenení vecnými darmi
- oficiálne výsledky budú zverejnené na webových stránkach BÚ SLA a Bielej stopy
- dekorovanie víťazov, 30 minút po dobehnutí posledného pretekára v priestorov Toliara
Protesty:
podávajú sa podľa platného súťažného poriadku BÚ SLA
Kancelária pretekov:
V deň pretekov terasa reštaurácie Toliar (pri Kremnici pred železničným tunelom smerom na Skalku)
ČASOVÝ HARMONOGRAM - 26. 8. 2018 (nedeľa)
8,00 – 8,30
prezentácia pretekárov
9,30
porada vedúcich
9,30 – 9,50
výdaj štartovných čísiel
10,00 hod.
štart výbehu klasicky prvá vlna
10,45 hod
štart výbehu klasicky druhá vlna
11,30 hod
štart výbehu klasicky tretia vlna
12,15 cca
vyhlásenie výsledkov po dobehnutí posledného pretekára + pol hodiny

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Pretekárska výstroj:
Preteká sa podľa pravidiel SLA na rovnakých kolieskových lyžiach, ktoré poskytne usporiadateľovi SLA.
Kolieskové lyže sú od firmy SWENOR s viazaním SNS (13ks) a NNN (12ks).
Lyže
Každý pretekár si vylosuje číslo lyži podľa viazania.
Palice
pre preteky konané klasickou technikou nesmie byť dĺžka palice od hrotu po ukotvenie pútka do palice
väčšia ako 83% výšky pretekára v bežeckej lyžiarskej obuvi + 2cm.
Doplnková výstroj
podmienkou účasti je ochranná prilba a okuliare.

Doping:
Doping je vo všetkých lyžiarskych disciplínach prísne zakázaný. Usporiadatelia všetkých pretekov
zaistia pre prípadnú dopingovú kontrolu tieto podmienky: miestnosť, ak možno blízko štartu, či cieľa,
kde bude k dispozícii WC, umývadlo, stôl, stoličky a v dostatočnom množstve, nealkoholické nápoje v
originálnom balení s neporušeným uzáverom.
Parkovanie:
verejné parkoviská na Krahuliach
Ostatné:
Pretekári, činovníci a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor
nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo
cestou a pobytom v mieste ich konania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČINOVNÍCI PRETEKOV:

Preteková komisia:
Riaditeľ pretekov:
Dalibor Schmidt
Sekretár pretekov:
Slavomír Hrúza
Veliteľ časomiery a spracovania dát: Ladislav Karrach
Veliteľ tratí:
Dušan Privalinec
Veliteľ kontrol a bezpečnosti:
Viliam Michalech
Technický delegát (TD):
Marek Serfel
Náhradník TD:
Organizačný výbor:
Predseda OV:
Prezentácia:
Dekor. ceremoniál:
Zdravotné zabezpečenie:

Ivan Ivanič
Katarína Hrúzová
Hana Zlatošová
Horská služba Kremnické vrchy

JURY:
Technický delegát BÚ SLA:
Riaditeľ pretekov:
Veliteľ tratí:

Marek Šerfel
Dalibor Schmidt
Dušan Privalinec

USPORIADATEĽ :
Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica, občianske združenie
adresa: ul. P. Križku 391/6,
967 01 Kremnica
IČO: 35656824
DIČ: 2020541743
číslo účtu Slovenská sporiteľňa:
IBAN: SK2109000000000412203453
IBAN: SK4709000000000411500026
mobil SK:
e-mail:
web:

+421 911 602 218
info@bielastopa.eu
www.bielastopa.sk

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA:
Tento rozpis bol schválený predsedom ŠTK BÚ SLA Petrom Ďurčom

Dňa : 15. 7. 2018

Podpis : . . . . . . . . . .

Trať pretekov, dĺžka : 5,3 km

Hlavný partner BÚ SLA:

Partner STEIGER SLOVENSKÉHO POHÁRA V BEHU NA KOLIESKOVÝCH
LYŽIACH BÚ SLA:

Partneri BÚ SLA:

Preteky Bike and roll

