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4.kolo pohára ZSL v behu na lyžiach

Memoriál 24 padlých hrdinov SNP
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Organizátor:

S poverením Zväzu slovenského lyžovania – TJ Tatran Gerlachov, Slovenská republika (SVK)

Dátum konania:

12. marec 2022

Miesto:

Športový areál Štrbské Pleso, Vysoké Tatry (1355 m.n.m.)

Kancelária pretekov:

Športový areál Štrbské Pleso - Budova pri štadióne, GPS: N49 07 42 E20 03 30

Kategórie a disciplíny:

Ml. žiaci (2011 a mladší) 2 km K Ml. žiačky (2011 a mladší) 2 km K

Ml. žiaci (2010) 2 km K Ml. žiačky (2010) 2 km K

St. žiaci (2009) 2,5 km K St. žiačky (2009) 2,5 km K

St. žiaci (2008) 2,5 km K St. žiačky (2008) 2,5 km K

Ml. dorastenci  (2006-07) 7,5 km K Ml. dorastenky (2006-07) 5 km K

St. dorastenci  (2004-05) 10 km K St. dorastenky (2004-05) 7,5 km K

Juniori  (2002-03) 15 km K Juniorky (2002-03) 10 km K

Muži  2001 a starší 15 km K Ženy  2001 a staršie 10 km K

Veteráni ABC (1991 – 1962) 10 km K Veteránky ABC (1991 – 1962) 5 km K

Veteráni DE (1961 a starší) 5 km K

Štart všetkých kategórií je individuálny. Pretekári s FIS kódom musia štartovať v rámci FIS pretekov. Pretekári bez FIS

licencie budú štartovať v samostatnej skupine pred pretekármi FIS.

Počas pretekov FIS je pohyb pretekárov žiackych kategórií na lyžiach zakázaný!
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Prihlášky:

Uzávierka prihlášok je 10.3.2022 do 18:00.

Pre prihlásenie je možné použiť výlučne dodaný prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený na stránke

www.tjtatrangerlachov.sk. Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené

alebo doručené po uzávierke prihlášok.

Účastníci sú povinní platnú vyhlášku ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

obmedzeniam hromadných podujatí (súčasťou prihlášky).

TJ Tatran Gerlachov email: tj@tjtatrangerlachov.sk , Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov, Slovakia

Web: www.tjtatrangerlachov.sk

Informácie:

Michal Nikerle , E-mail: tj@tjtatrangerlachov.sk; Mobile: + 421 910 577 324,

Sekretariát a prihlášky: tj@tjtatrangerlachov.sk

Web: www.tjtatrangerlachov.sk, www.obecgerlachov.sk, www.slovak-ski.sk

Pravidlá:

Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel FIS a predpisov pre bežecké lyžovanie. Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje

právo na zmenu harmonogramu tohto podujatia. Všetky zmeny budú zverejnené na internetových stránkách www.zsl.sk

a www.tjtatrangerlachov.sk.

Účastníci pretekov a obecenstvo, ktorí sa zúčastňujú pretekov, zodpovedajú za vlastnú bezpečnosť.

Poplatky:

Štartovné: žiaci, dorast dospelí

Člen registrovaný v ZSL / 1 štart 7 € 10 €

Neregistrovaný v ZSL / 1 štart 7 € 15 €

Odovzdávanie cien:

Prví traja pretekári celkového poradia v seniorských kategóriách bez ohľadu na licenciu a národnosť získajú finančnú cenu.

Prví traja pretekári v dorasteneckých a žiackych kategóriách bez ohľadu na licenciu a národnosť získajú vecnú cenu.

Oceňovanie prebehne v súlade s COVID opatreniami (zákaz podávania rúk a povinné rozostupy 2m).
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Program:

Štvrtok , 10.3.2022 o 18:00 uzávierka prihlášok

Piatok, 11.3.2022

13:00 – 14:00 Prezentácia (Online - email) / tj@tjtatrangerlachov.sk

14:30 – 16:00 Oficiálny tréning

16:15 Porada vedúcich družstiev (Online - email) / tj@tjtatrangerlachov.sk

Sobota 12.3. 2022

7:30 – 9:00 Výdaj štartových čísel pre kategórie st. dorastu a seniorských kat.

8:15 – 9:00 Oficiálny tréning na trati

9:15 Veteránky, ženy, juniorky a st. dorastenky / klasicky

10:30 Veteráni, muži, juniori a st. dorastenci / klasicky

10:30 – 12:00 Výdaj štartových čísel pre kategórie ml. dorastu a žiackych kat.

Cca 12:15 Odovzdávanie cien seniorských kategórii a st. dorastu

12:30 Štart ml. dorastu

13:15 Štart žiackych kat.

Presný čas štartov sa určí na porade vedúcich družstiev 11.3.2022 prostredníctvom emailu!

Organizačný výbor:

Predseda OV: Michal Nikerle

Športový riaditeľ pretekov: Jozef Homola

Technické zabezpečenie: Ľuboš Ludvik

Preteková komisia:

Sekretár pretekov: Gabriela Regecová

Hlavný rozhodca: Juraj Majlát

Veliteľ tratí: Pavol Faix st. / Viliam Kičin

Veliteľ štadióna: Jaroslav Chalúpka

Veliteľ kontrol: Ján Rusnák

JURY pre SP

TD ZSL: Michal Šerfel

Riaditeľ pretekov: Jozef Homola

Veliteľ tratí: Pavol Faix st. / Viliam Kičin
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Parkovanie:

Pre využitie bezplatného parkovania je potrebné vyplniť Dočasné parkovné povolenie na:

https://pretekaj.sk/tools/parking/?event=202203gerl

Na základe toho Vám bude vystavený poukaz, ktorým sa preukážete parkovacej službe alebo polícii pri vstupe do

športového areálu. Chceli by sme Vás však upozorniť, že počet parkovacích miest je limitovaný.
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