Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica, o.z.

PROPOZÍCIE
Telovýchovna jednota Biela stopa Kremnica usporiada
vytrvalostné preteky v behu na lyžiach,
klasickou technikou s hromadným štartom
pre žiakov a dorast.

Názov podujatia :
Termín konania pretekov:
Miesto konania:

Biela stopa Junior

27. 1. 2019 so štartom o 10,45 hod.

Skalka pri Kremnici, bežecký štadión

Podujatie je podporované:

Ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu SR
Slovenskou lyžiarskou asociáciou úsek bežeckého lyžovania

Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica, o.z.

Biela stopa Junior
zahrnuté do Slovenského pohára - 6. kolo

Organizátor:
o.z. TJ BIELA STOPA Kremnica

Spoluorganizátor:
Slovenská lyžiarska asociácia – BÚ SLA
o.z. Euroloppet Slovakia Kremnica

Dátum konania: 27.1. 2019 (nedeľa)
Miesto konania: Kremnica - Skalka
Preteky v behu na lyžiach:
- vytrvalostné preteky s hromadným štartom, klasickou technikou pre deti a mládež,
- štart aj cieľ Skalka pri Kremnici
- sú súčasťou Slovenského pohára žiactva a mladšieho dorastu
- sú súčasťou medzinárodného projektu FIS Snow Kidz.
- v prípade nedostatku snehu môžu byť preteky zrušené resp. preložené, o čom budú bežecké kluby a
široká verejnosť včas informovaní prostredníctvom medií a internetovej stránky podujatia
- sa uskutočnia podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov Súťažného poriadku pre sezónu 2018/19
a tohto rozpisu.
Prihlášky:
- on-line na stranke SLA, posielajte e-mailom na info@bielastopa.eu podmienené spätným
potvrdením, alebo osobne na sekretariáte Bielej stopy- do 25. 1. 2019
- aj osobne v čase prezentácie pre nečlenov SLA.
Prezentácia a výdaj štartovných čísiel:
- v deň pretekov na Skalke v hale Relax centra od 7,00 hod do 9,00 hod.
Porada vedúcich družstiev:
- v deň pretekov na Skalke v hale Relax centra o 10,00 hod. Všetky námety a pripomienky budú
riešené na porade.
Štart:
- nedeľa 27.1.2019 o 10:45 hod. na štadione R.Čillíka na Skalke pri Kremnici
- hromadný, z koridorov podľa veku
Kategórie na štarte
- mladší žiaci a žiačky
- starší žiaci a žiačky
- mladší dorast
- starší dorast

ročníky
dĺžka trate
(2008-2007)
-- 2 km -(2006-2005)
-- 4 km -(2004-2003)
-- 6 km -(2002-2001)
-- 8 km --

technika
klasicky
klasicky
klasicky
klasicky

štartovné
3 € -3 € -5 € -5 € --

koridor
III. koridor
II. koridor
I. koridor
I. koridor

Kategorie:
- mladší žiaci a žiačky ročník 2008 a mladší
- mladší žiaci a žiačky ročník 2007
- starší žiaci a žiačky
ročník 2006
- starší žiaci a žiačky
ročník 2005
- mladší dorast
ročníky 2003-4
- starší dorast
ročníky 2001-2
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie, ak v kategórii bude menej ako päť pretekárov.
Víťazi kategórií budú odmenení vecnými cenami a diplomom.
Trať a trening
Trať tvori 2 km okruh na bežeckých tratiach za štadionom, pretekári budú tento okruh absolvovať 1až
4 krát, podľa veku. Oficiálny tréning na okruhu nebude.

Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica, o.z.

Slávnostný ceremoniál
Dekorovanie víťazov bude pri hale Relax, 30 minut po dobehnutí posledneho pretekára. Pretekári na
stupňoch víťazov budú vyhlasovaní v poradí 3.- 2.- 1. a diplomy, medaile a ceny budú odovzdávané v
poradí 1. - 2. - 3.

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Servisné bunky:
servisnej bunky na prípravu lyží riešte so správcom MKL v zastúpení p. Miloš Bíreš 0904 502 978
Parkovanie:
verejné parkoviská na Skalke budú regulované a preplnené, spravte si dostatočnú časovú rezervu,
aby ste mali ćas na prípravu na preteky
Možnosti ubytovania:
usporiadateľ nezabezpečuje nocľah pre pretekárov a ich sprievod.
JURY:
Technický delegát BÚ SLA : Matúš Jančík
Riaditeľ pretekov:
Viktor Halíř
Veliteľ tratí:
Dalibor Schmidt
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Viktor Halíř
Veliteľ tratí: Dalibor Schmidt
Veliteľ štadióna: Dušan Privalinec
Hlavný rozhodca (veliteľ výpočtov): Dušan Richter
Hlavný lekár: MUDr. Marian Kováčik
Sekretariát: Katarína Hrúzová
Prezentácia: Ladislav Karrach
Vyhlasovací ceremoniál: Hana Zlatošová
Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy
Národný technický delegát: Matúš Jančík
Náhradník TD BÚ SLA: Peter Ďurčo
Kancelária pretekov:
Hala Relax centra pri prezentácii

TJ Biela stopa, o.z.
ul. P.Križku 391/6,
967 01 Kremnica.

Schvaľovacia doložka:
Tento rozpis bol schválený predsedom ŠTK BÚ SLA Petrom Ďurčom dňa 4. 1. 2019

Podujatie podporili:

Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica, o.z.

hlavný partner BÚ SLA

partneri BÚ SLA

dodávatelia BÚ SLA

