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Slovenský pohár v behu
na kolieskových lyžiach
4. kolo

PROPOZÍCIE
Telovýchovná jednota Biela stopa Kremnica organizuje z poverenia
Slovenskej lyžiarskej asociácie
4. kolo pretekov slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach

"ROLLER SKIING SLOVAK CUP 2020".

Hlavný partner BÚ SLA:

Partneri BÚ SLA:

Podujatie je podporované

propozície a výsledky: slovak-ski.sk

Slovenský pohár v behu
na kolieskových lyžiach

6. septembra 2020
Propozície

Organizátor:
Slovenská lyžiarska asociácia – bežecký úsek
TJ Biela stopa Kremnica, o.z.
Dátum konania: 6. 9. 2020 (nedeľa)
Miesto konania pretekov: Kremnica, Skalka
Preteky v behu na kolieskových lyžiach:
- sú súčasťou seriálu Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach
- preteky klasickou technikou s intervalovým štartom
- preteká sa podľa Súťažného poriadku v behu na kolieskových lyžiach 2020 vydaného BÚ SLA a týchto
propozícii
- účasť 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
Členovia SLA iba s novo potvrdenou súpiskou klubu na sezónu 2020/21!
- e-mailom na info@bielastopa.eu platné po spätnom potvrdení
- prihlášky musia obsahovať aj typ viazania (salomon/rottefela=SNS/NNN)
- uzávierka prihlášok je do 4. 9. 2020 o 12,00 hod.
- prihlášky po tomto termíne budú spoplatnené dvojnásobkom štartovného.
Súpiska:
Žiadame aby zástupcovia klubov vygenerovali „Súpisku pretekárov“ svojho klubu zo stránky SLA a následne
ju dali potvrdiť na SLA až potom sa registrovali na podujatie.
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
(pozor, aby sa Vám online súpiska zobrazila, musíte sa prihlásiť do vnútornej sekcie "členská zóna")
Kategórie a dĺžka tratí :
Kategóriu žiactva usporiadateľ nevypisuje. Ostatné kategórie sú rozpísané v tabuľke
kategórie
Muži, juniori
Ženy, juniorky

Starší dorastenci
Staršie dorastenky
Mladší dorastenci
Mladšie dorastenky

rok nar.
2002 a starší
2002 a staršie
2003 - 2004
2003 - 2004
2005 - 2006
2005 - 2006

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

predpis km
10
10
6
6
6
6

Štartovné:
Úhrada pri prezentácii v hotovosti.
pretekár s platným preukazom BU SLA uvedený na súpiske klubu
prihlášky po uzávierke a ostatní pretekári - verejné preteky

výška štartovného
7,00 €
15,00 €

Trať :
vedie po štátnej ceste medzi Kremnicou a Skalkou
štart 6 km trate je nad Krahulskou odbočkou
štart 10 km trate je pri Bobo bare nad evanjelickým kostolom
cieľ výbehu - na Skalke pod vstupom na vysielač (stadión R.Cillíka ak sa podari dokončiť okruh)
Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky.
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Štart na 10 km:
10:00 hod. Kremnica - Bobo bar
- podľa kategórií najskôr ženy potom muži
- intervalový štart s 15 sekundovým odstupom
- poradie na štarte je podľa priebežného hodnotenia SLP od najhoršieho
- nútená prestávka podľa počtu prihlásených
Štart na 6 km:
11:15 hod.
- podľa kategórií najskôr mladšie dorastenky a dorastenci, potom staršie dorastenky a dorastenci
- intervalový štart s 15 sekundovým odstupom
- poradie na štarte je podľa priebežného hodnotenia SLP od najhoršieho
Porada vedúcich družstiev :
Pri poradách a žrebovaní zastupuje klub spravidla jeden zástupca. Všetky námety a pripomienky budú
riešené na porade. Na pripomienky vznesené mimo poradu sa nebude brať zreteľ a nebudú riešené.
Porada vedúcich sa začne najskôr 1 hodinu pred štartom na mieste vyhlásenom v priestore štartu.
Výsledky a ceny :
- neoficiálne výsledky hneď po skončení pretekov
- oficiálne výsledky budú zverejnené v priestoroch cieľa a na webových stránkach BÚ SLA
- dekorovanie víťazov, 30 minút po dobehnutí posledného pretekára v priestoroch cieľa na Skalke
- prví traja v každej kategórii budú odmenení medailou a diplomom vecnými cenami
- finančné ceny pre kategóriu muži-jun. a ženy-jun. za 1m.= 30€, 2m.= 20€, 3m.= 10€.
Protesty:
podávajú sa podľa platného súťažného poriadku BÚ SLA
Doprava a parkovanie:
individuálna na štart aj do cieľa s parkovaním:,
- pred štartom v Kremnici - priestory II. ZŠ na Križkovej a priestor parkoviska ZUŠ
- v cieli na Skalke - verejné parkoviská (pozor na spoplatnené parkoviská)
COVID-19:
Prioritou organizátora je zdravie všetkých účastníkov pretekov, preto sa vyžaduje dodržiavanie
nasledovných pravidiel:
- pri prezentácii a preberaní štartovných čísiel a lyží mať prekryté horné dýchacie cesty,
- využívať dezinfekciu rúk a zvýšenú hygienu,
- dodržiavať vzájomné odstupy 2 metre a obmedziť vzájomné styky,
- informovať organizátora o zistených príznakoch Covid-19 u športovcov alebo realizačných tímov
Kancelária pretekov:
V deň pretekov kancelária TJ Biela stopa, Križkova 391/6, Kremnica
Ostatné:
- Platbou účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov (GDPR) a súhlasí s použitím fotografií a videí z
pretekov na propagáciu a prezentáciu podujatia na webe a Facebooku.
- Každý účastník pretekov sa musí riadiť pravidlami cestnej premávky.
- 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.
- Pretekári
dostanú v cieli nápoj nealko, pivo
majú možnosť osprchovať sa v hale Relax centra, navštíviť wellness za polovičné (Kremnické) vstupné
za lístok, ktorý dostanú pre prezentácii majú zabezpečený obed v Minciari
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ČASOVÝ HARMONOGRAM - 6. 9. 2020 (nedeľa)
8,00 – 9,30
prezentácia pretekárov a výdaj štartovných čísiel
9,00 hod.
porada vedúcich
10,00 hod.
intervalový štart výbehu, klasicky na 10 km
11,15 hod
intervalový štart výbehu, klasicky na 6 km
12,15 cca
vyhlásenie výsledkov oboch tratí po dobehnutí posledného pretekára + pol hodiny
11,30 hod.
obed v horskom hoteli Minciar

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Pretekársky výstroj:
Lyže
Preteká sa podľa pravidiel SLA na rovnakých kolieskových lyžiach, 40 ks poskytne usporiadateľovi SLA.
Kolieskové lyže sú od firmy SWENOR. Každý pretekár si vyberie lyže podľa viazania náhodným výberom.
Ostatní pretekári štartujú na kolieskových klasických lyžiach od ľubovoľného výrobcu - podmienkou sú čierne
gumové kolieska č. 2. Výrobca lyží a typ koliesok bude kontrolovaný a zaznamenaný pri prezentácii.
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.
Doplnkový výstroj
podmienkou účasti je ochranná prilba a okuliare.
ČINOVNÍCI PRETEKOV:

Preteková komisia:
Riaditeľ pretekov (JURY):
Hlavný rozhodca:
Časomiera:
Veliteľ trate (JURY):
Technický delegát SLA (JURY):

Dalibor Schmidt
Slavomír Hrúza
Ladislav Karrach
Dušan Privalinec
Vladimír Staroň

Organizačný výbor:
Predseda OV:
Prezentácia:
Dekor. ceremoniál:
Zdravotné zabezpečenie:

Ivan Ivanič
Katarína Hrúzová
Hana Zlatošová
Horská služba Kremnické vrchy

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
mobil SK:+421 911 602 218
e-mail: info@bielastopa.eu

IBAN: SK4709000000000411500026
+421 915 393 885
web: www.bielastopa.sk

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

Dňa : 6. 8. 2020

Podpis : . . . . . . . . . .
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Slovenská lyžiarska asociácia
Karpatská 15, 058 01 POPRAD
Tel.: +421 918 713 045, +421 917 171 829
e-mail SLA: info@slovak-ski.sk
e-mail BÚ: crosscountry@slovak-ski.sk
web: www.slovak-ski.sk

PRIHLÁŠKA NA PRETEKY
V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH
NÁZOV K L U B U
Meno trénera / zodpovednej osoby

Tel./mobil
E-mail

Dátum

Miesto

Názov pretekov

PRETEKY

Zoznam prihlásených pretekárov

Kategória

Priezvisko a meno

Rok
naroden
ia

Číslo
registráci
e SLA

viazani
e
NNN /
SNS

Dátum podania prihlášky:
Podpis trénera / zodpovednej osoby:
Poznámka: Uvedený/í pretekár/i sa zúčastňuje/jú podujatí BÚ SLA na vlastnú zodpovednosť .
Podaním prihlášky zodpovedná osoba i pretekári potvrdzujú, že absolvovali a majú platnú telovýchovno- lekársku
prehliadku.

