
 

 

  



 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
Usporiadateľ : Z poverenia BÚ SLA ŠK Štrba  
  
 Športový klub Štrba   e-mail: info@skstrba.sk 
 Hlavná 188/67   fax: 0527781460   
 059 38 Štrba 
 
Dátum konania : 15. - 16. marec 2014 
 
Miesto pretekov:      Štrbské Pleso, bežecký športový areál 
 
Prihlášky :  Vyplnenú prihlášku pre preteky hromadným štartom (bod 18. Súťažný poriadok 

2013/2014) a pre preteky tím šprint (bod 19. Súť. por.) zašlite do 12.3.2014 emailom 
na adresu info@skstrba.sk. 

  
Prihláška môže byť vyplnená aj on-line na stránke www.slovak-ski.sk  

                                  
Prihláška e-mailom platí až po spätnom potvrdení. Zoznam prihlásených pretekárov 
bude zverejnený na stránke www.skstrba.sk/preteky. 

 
Účasť:   bez obmedzenia, s medzinárodnou účasťou 
 
Kancelária pretekov:   -     Kultúrny dom v Štrbe, Hlavná 105/3, 059 38 Štrba, GPS: N49 03 14 E20 04 42 
                                           (miestnosť na prvom poschodí, vchod zozadu) 
                                        -     počas pretekov bežecký areál Štrbské Pleso, GPS: N49 07 42 E20 03 30 

 
Prezentácia: 14. 3. 2014 do 15:00 hod.  pre všetky kategórie  osobne v kancelárií   
                                         pretekov v Štrbe, alebo telefonicky. 
 
 Organizátor vyžaduje dodržanie času prezentácie a predloženie platnej súpisky! 
 
 15. 3. 2014 do 13:00 hod.  pre všetky kategórie  osobne v mieste pretekov,  
 alebo na tel. číslach 0910916132, 0903628884 tím šprint 
 
Porada a žrebovanie: 14. 3. 2014 o 17:00  hod v kancelárií pretekov,  
 15. 3. 2014 o 17:00  hod v kancelárií pretekov 
 Poradie štartu jednotlivých kategórií sa stanoví pri žrebovaní. 
 
Štartovné:  žiacke kategórie dospelí a dorast 
 Prihlásení online na www.slovak-ski.sk  3,00 €     5,00 € 
 Prihlásení inak alebo neregistrovaní v SLA  5,00 €         10,00 € 
  
Štartové čísla: sa vydávajú v kancelárií pretekov, v mieste štartu a cieľa, za stratu 
                                        štartového čísla zaplatí vedúci oddielu 20,- €. 
 
Servisné bunky: k dispozícii sú vykurované servisné bunky za poplatok 10,- € / bunka / deň. 
 Pri preberaní kľúčov zaplatí príslušný klub depozit 20,- € / bunka. 
 
Parkovanie: Pre pretekárov a ich sprievod je zabezpečené parkovanie pri servisných bunkách. 

Pre vstup do areálu je potrebné predložiť vytlačenú parkovaciu kartu, ktorú klub obdrží 
po potvrdení prihlášky. 



 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

14. 3. 2014 (piatok) 
 
         do 15:00 prezentácia pretekárov v kancelárii pretekov v klubovni Kult. domu v Štrbe 
 13:00 – 15:00  oficiálny tréning 
 17:00 – 18:00 porada vedúcich družstiev, žrebovanie v klubovni Kultúrneho domu v Štrbe 
   18:15 slávnostné otvorenie M-SR v Kultúrnom dome v Štrbe, žrebovanie vybranej  
   kategórie, sľub pretekárov a rozhodcov, kultúrny program 
  
15. 3. 2014 (sobota) 
 
   8:00 – 9:00 preberanie št. čísel, kontrola súpisiek, úhrada štartovného 
 10:00 štart žiackych kategórií 
 11:30 predbežný štart dorast a dospelí  
  Oficiálne vyhlásenie výsledkov 30 min. po skončení pretekov 
 
   do 13:00 prezentácia pretekárov v rozhodcovskej veži 
 14:00 – 16:00  Oficiálny tréning 
 17:00 porada vedúcich družstiev v klubovni Kultúrneho domu v Štrbe 
 
16. 3. 2014 (nedeľa) 
 
 8:00 – 9:00 preberanie št. čísel, kontrola súpisiek, úhrada štartovného 
 10:00 štart žiackych kategórii – šprint dvojíc 
 12:00 štart dorast a dospelí – šprint dvojíc 
 
  Oficiálne vyhlásenie výsledkov 30 min. po skončení pretekov 
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
JURY:  Preteková komisia: 
Technický delegát SLA:  Vladimír Staroň  Riaditeľ pretekov:    Michal Šerfel 
Veliteľ trate:      Jaroslav Chalúpka Hlavný rozhodca: Ján Maroši 
Riaditeľ pretekov:      Michal Šerfel Veliteľ trate:    Jaroslav Chalúpka 
                                                                              Veliteľ kontrol:    Marek Šerfel  
                                                                              Veliteľ štadióna:     Ján Jančík 
  Sekretár pretekov: Matúš Jančík 
                                                                             Hospodár:  Beáta Jančíková 
 
Disciplíny :  beh na lyžiach ,  spôsob behu voľný (V) mladšie žiactvo klasický (K) 
 
Predpis :   preteká sa podľa Medzinárodných pravidiel bežeckého lyžovania FIS, súťažného poriadku  

  platného pre sezónu 2013/2014 a tohto predpisu. 
  
Trate : štandardné trate v bežeckom lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese.  
 Homologizácia č. 12/31.01-06 - http://www.skstrba.sk/preteky/bezecke-trate/  
 



 

 

Kategórie:  
 

seniórske kategórie  
15. 3. 2014, sobota 

hromadný štart 
16. 3. 2014, nedeľa 

šprint dvojíc 
Muži r. 1993 a starší 20 km V Šprint 2x4x1 km V* 
Ženy r. 1993 a staršie 15 km V Šprint 2x3x1 km V* 
Juniori r. 1994 - 1995 20 km V Šprint 2x4x1 km V* 
Juniorky r. 1994 - 1995 15 km V Šprint 2x3x1 km V* 
starší dorastenci r. 1996 - 1997 15 km V Šprint 2x3x1 km V 
staršie dorastenky r. 1996 - 1997 10 km V Šprint 2x3x1 km V 
mladší dorastenci r. 1998 - 1999 10 km V Šprint 2x2x1 km V 
mladšie dorastenky r. 1998 - 1999 7 km V Šprint 2x2x1 km V 

žiacke kategórie - intervalový štart  
15. 3. 2014, sobota 

hromadný štart 
16. 3. 2014, nedeľa 

šprint dvojíc 
starší žiaci  r. 2000 - 2001 5 km V 2 x 2 x 1 km V 
staršie žiačky r. 2000 - 2001 4 km V 2 x 2 x 1 km V 
mladší žiaci  r. 2002 3 km K 2 x 2 x 0,5 km K * 
mladšie žiačky r. 2002 3 km K 2 x 2 x 0,5 km K * 
mladší žiaci  r. 2003 a ml. 2 km K 2 x 2 x 0,5 km K * 
mladšie žiačky r. 2003 a ml. 2 km K 2 x 2 x 0,5 km K *  

 
*Ročníky 00-01 starší žiaci a žiačky a ročníky 02-03 a mladší budú v nedeľu 16.3.2014, v šprinte dvojíc štartovať 
spoločne v jednej kategórii a budú spoločne vyhodnotení.  
 
 
Ceny : Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými, alebo vecnými cenami 
 Víťazi za M-SR – prví traja medaile a diplomy 
 
Protesty : podávajú sa podľa PLP  
 
Zmeny : prípadné zmeny budú zverejnené do 13.3.2014 na webovej stránke www.skstrba.sk 

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 : Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor (THS – DZ) 
 

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. 
 
Možnosti ubytovania:   

  
Usporiadateľ nezabezpečuje, informácie ohľadom ubytovania Vám poskytne na tel. čísle 
0902314193 (p. Jančíková Beáta) 

 
Schválenie :    Tento rozpis bol schválený  predsedom ŠTK  BÚ  SLA  Františkom Klementom,  
                        dňa 20.2.2014 


