LÁTKY – MLÁKY
20. – 21. február 2021

SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU NA LYŽIACH

PROPOZÍCIE
20. február 2021
Intervalové preteky
Žiactvo – Dorast – Dospelí
10:00 štart pretekov

www.jase.sk/skiteam

21. február 2021
Intervalové preteky
Žiactvo – Dorast – Dospelí - Veteráni
10:00 štart pretekov

www.slovak-ski.sk

Slovenský pohár v behu na lyžiach
20. – 21. február 2021 Látky- Mláky
Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ :

LK SKI TEAM JASE Látky
Látky 150
985 45 Látky
e-mail: vos@vos-tpk.sk

Dátum konania :

20. – 21. február 2021

Miesto pretekov :

Látky – Mláky, bežecký športový areál

Prihlášky :

Vyplnenú prihlášku v systéme www.slovak-ski.sk na preteky slovenského pohára
zašlite do 18. 2. 2021.
V poznámke pod prihláškou napíšte mená zúčastnených sprievodných osôb.
Zoznam prihlásených pretekárov bude zverejnený na stránke www.slovak-ski.sk.

Účasť :

Všetci účastníci(pretekári aj sprievod) musia byť prihlásený cez online registráciu
alebo emailom do 18.2.2021 a musia disponovať platným antigénovým alebo
PCR testom s negatívnym výsledkom nie starším ako 19.2.2021
Odporúčame účastníkom absolvovať testovanie vo svojom okolí pred odchodom
na preteky.
Podujatie sa koná bez účasti divákov a verejnosti. Pohyb neregistrovaných osôb
v okolí štadióna a bežeckých lyžiarskych tratí je zakázaný.

Testovanie :

Najbližšie testovacie miesta:
Hotel ZERRENPACH LÁTKY
Prašivá 4, 985 45 Látky
Pondelok – Nedeľa od 8:00 do 16:30
DEJ, s.r.o. – Ježíková
Lúčna 1631/3, 96205 Hriňová
Pondelok – Nedeľa 9:00 - 18:00
ZŠ a MŠ Krivec
Krivec 1355, Hriňová
Pondelok – Piatok od 9:30 do 18:00 Nedeľa od 8:30 do 17:00

Kancelária pretekov : - zasadacia miestnosť Obecného úradu v Látkach, Látky 36, 985 45 Látky
GPS: N48.580473, E19.632467
- počas pretekov - bežecký areál Látky – Mláky
GPS: N48.598347, E19.668213
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Prezentácia :

19. 2. 2021 od 14:00 do 15:00 hod. pre všetky kategórie osobne v kancelárii
pretekov alebo telefonicky na tel. čísle +421 908 273 342.
Organizátor vyžaduje dodržanie času prezentácie a predloženie platnej
súpisky!
20. 2. 2021 do 15:00 hod. pre všetky kategórie osobne v mieste pretekov, alebo
na tel. čísle +421 908 273 342.

Porada a žrebovanie:

19. 2. 2021 o 17:00 – 18:00 online
20. 2. 2021 o 17:00 – 18:00 online
Prostredníctvom WhatsApp skupiny bude o 17:00 zverejnená prezentácia a
štartové listiny s možnosťou pripomienkovania v skupine alebo telefonicky do
18:00.
Poradie štartu jednotlivých kategórií sa stanoví pri žrebovaní.
Po skončení porady budú zverejnené štartové listiny na stránke slovak-ski.sk
Skupina: https://chat.whatsapp.com/Aj9q3ShIgKlLo6y8vs76FQ

Vyhlasovanie výsledkov: Oficiálne vyhlásenie výsledkov 30 min. po skončení pretekov v bežeckom
športovom areáli Látky – Mláky.
Štartovné:

žiacke a veteránske kategórie dospelí a dorast
Prihlásení online na www.slovak-ski.sk
4,- € / 5,- €
6,00 €
Prihlásení inak alebo neregistrovaní v SLA
8,- € / 10,- €
12,00 €

Štartové čísla:

Budú vydávané v kancelárií pretekov, v mieste štartu a cieľa, za stratu štartového
čísla zaplatí vedúci oddielu 20,- €.
Pri preberaní štartovných čísel je povolený vstup do kancelárie pretekov po
jednom.
Pri preberaní štartovných čísel ja povinné predložiť výsledok PCR alebo
antigénového testu všetkých pretekárov a aj realizačného týmu nie starší ako
z 19.2.2021, ktorý potom platí na celé podujatie.
V prípade prekonania choroby COVID 19, je potrebné predložiť potvrdenie
od lekára, nie staršie ako 3 mesiace.

Servisný stan :

K dispozícii bude servisný stan pre servis.

Parkovanie :

Pre pretekárov a ich sprievod je zabezpečené parkovanie v blízkosti bežeckých
tratí.

Časový harmonogram:
19. 2. 2021 (piatok)
14:00 – 15:00
prezentácia pretekárov v kancelárii pretekov
15:00 – 16:30
oficiálny tréning
17:00
porada vedúcich družstiev online
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20. 2. 2021 (sobota)
8:00 – 9:15
preberanie št. čísel, kontrola súpisiek, úhrada štartovného
10:00
štart – žiackych kategórii
12:00
štart – dorast a dospelí
oficiálne vyhlásenie výsledkov 30 min. po skončení pretekov
do 15:00
prezentácia pretekárov
14:00 – 16:00
oficiálny tréning
17:00
porada vedúcich družstiev online
21. 2. 2021 (nedeľa)
8:00 – 9:15
preberanie št. čísel, kontrola súpisiek, úhrada štartovného
10:00
štart pretekov
13:00
Hromadné štarty veteránskych kategórii
oficiálne vyhlásenie výsledkov 30 min. po skončení pretekov

Technické ustanovenia:
JURY:
Technický delegát SLA:
Veliteľ trate:
Riaditeľ pretekov:

Matúš Jančík
Jozef Poliak
Mário Kubiš

Preteková komisia:
Predseda organizačného výboru: Ján Segeč
Riaditeľ pretekov:
Mário Kubiš
Hlavný rozhodca:
Ján Podhora
Veliteľ trate:
Jozef Poliak
Veliteľ kontrol:
Ján Kubiš ml.
Veliteľ štadióna:
Miroslav Danko
Sekretár pretekov:
Marek Pisár
Hospodár:
Ľubica Kubišová

Disciplíny :

Beh na lyžiach, intervalové preteky klasickou a voľnou technikou.

Predpis :

Preteká sa podľa Medzinárodných pravidiel bežeckého lyžovania FIS, súťažného poriadku
platného pre sezónu 2020/2021 a tohto predpisu.

Trate :

Štandardné trate v bežeckom lyžiarskom areáli Látky – Mláky.

Kategórie:
Seniorské kategórie
Muži
Ženy
Juniori
Juniorky
starší dorastenci
staršie dorastenky
mladší dorastenci
mladšie dorastenky

r. 2000 a starší
r. 2000 a staršie
r. 2001 – 2002
r. 2001 – 2002
r. 2003 – 2004
r. 2003 – 2004
r. 2005 – 2006
r. 2005 – 2006

20. 2. 2021, sobota
intervalový štart K
7,5 km (3 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
7,5 km (3 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
2,5 km
2,5 km

21. 2. 2021, nedeľa
intervalový štart V
15 km (6 x 2,5 km)
10 km (4 x 2,5 km)
15 km (6 x 2,5 km)
10 km (4 x 2,5 km)
7,5 km (3 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
5 km (2 x 2,5 km)
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Žiacke kategórie
starší žiaci
staršie žiačky
mladší žiaci
mladšie žiačky

r. 2007 – 2008
r. 2007 – 2008
r. 2009 – 2010 a ml.
r. 2009 – 2010 a ml.

Veteránske kategórie
Muži A
Muži B
Muži C
Muži D
Muži E
Ženy A
Ženy B
Ženy C

Roč. 1991 – 1982
Roč. 1981 – 1972
Roč. 1971 – 1962
Roč. 1961 – 1952
Roč. 1951 a starší
Roč. 1991 – 1982
Roč. 1981 – 1972
Roč. 1971 a staršie

20. 2. 2021, sobota
intervalový štart K
2,5 km K
2,5 km K
1,4 km (2 x 700 m) K
1,4 km (2 x 700 m) K
20. 2. 2021, sobota

21. 2. 2021, nedeľa
intervalový štart V + K
2,5 km V
2,5 km V
1,4 km (2 x 700 m) K
1,4 km (2 x 700 m) K
21. 2. 2021, nedeľa
hromadné štarty V
10 km (4 x 2,5 km) V
10 km (4 x 2,5 km) V
10 km (4 x 2,5 km) V
5 km (2 x 2,5 km) V
5 km (2 x 2,5 km) V
5 km (2 x 2,5 km) V
5 km (2 x 2,5 km) V
5 km (2 x 2,5 km) V

Ceny :

Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými, alebo vecnými cenami.

Protesty :

Podávajú sa podľa PLP.

Zmeny :

Prípadné zmeny budú zverejnené do 18. 2. 2021 na webovej stránke www.jase.sk/skiteam
a www.slovak-ski.sk.

Rôzne :

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny rozpisu pretekov po dohode s ŠTK BÚ
v prípade nepredvídaných okolností.

Zdravotná služba : MUDr. Júlia Čontofalská
Účastníci pretekov a sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
Covid 19:

Hromadné podujatie je ohlásené na RÚVZ SR vo Zvolene a bude sa riadiť platnými
nariadeniami, zásadami i schváleným protokolom ochrany Covid-19.
Každý účastník je striktne povinný dodržiavať všetky zásady ochrany pred
SARS-CoV2 !!

Ubytovanie :

Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie.

Schválenie :

Rozpis schválil Peter Ďurčo, predseda ŠTK BÚ SLA.
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