4. kolo

PROPOZÍCIE

Hlavný organizátor: Mesto Banská Štiavnica
Z poverenia Slovenskej triatlonovej únie M-SR v kros triatlone a Slovenský pohár
v kros triatlone
Miesto:

Banský Studenec – Kolpašské jazero a okolie

Termín:

28. 07. 2018

Organizačný výbor:

JUDr. Dušan Lukačko
Lubomír Povinský
Rudolf Mihalčík
Milan Podančok
Radoslav Nemčok
DHZ – Banský Studenec

Súťažný výbor:

Riaditeľ podujatia:
Technický delegát:
Hlavný rozhodca:

Trate:

PLÁVANIE: 1km / 0,5km (juniori, dorastenci, žiaci)
Dva 500 m okruhy vo Veľkom Kolpašskom tajchu
MTB: 25km / 12,5km (juniori, dorastenci, žiaci)
Dva 12,5 km okruhy v okolí Banského Studenca
BEH: 8km / 4km (juniori, dorastenci, žiaci)
Dva 4 km okruhy v okolí Veľkého Kolpašského tajchu
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí!

Časový rozpis:

08.00 do 10.00 hod. - Prezentácia pretekárov na hrádzi Veľkého Kolpašského
jazera
10.00 do 10.50 hod. - Otvorenie / uzavretie depa
11.00 hod.
- Štart všetkých kategórií a štafiet
13.00 do 15.00 hod. - Teplé občerstvenie pre pretekárov
15.00 hod.
- Vyhlásenie výsledkov
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu!

Vladimír Poprac
Matej Hraško
Milan Slovák

Kategórie:

M-SR a Slovenský pohár
Registrovaní v STÚ muži, ženy, juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky, veteráni 1
a 2, veteránky 1
Otvorené preteky
starší žiaci, staršie žiačky, preteky štafiet JA – TY – ON, Neregistrovaní muži, ženy
Maximálny počet pretekárov v kategóriách jednotlivcov je 200
Maximálny počet štafiet je 30

Prihlášky:

www.triathlon.sk do 25. júla (23:59h.)

Štartovné:

Platba štartovného bude na mieste pretekov – počas prezentácie!
Štartovné: 25 EUR jednotlivci / 50 EUR štafety
(pozn. Keďže nám záleží na rozvoji tohto krásneho športu, rozhodli sme sa pre tento
ročník zvýšiť štartovné a podporiť juniorov a dorastencov)

Finančné ceny:

MUŽI
ŽENY
JUNIORI JUNIORKY
1-25-8
1-25-8 0,5-12,5-4 0,5-12,5-4
1.
500 eur
500 eur
250 eur
250 eur
2.
250 eur
250 eur
125 eur
125 eur
3.
150 eur
150 eur
75 eur
75 eur
4.
100 eur
100 eur
50 eur
50 eur
5.
80 eur
80 eur
40 eur
40 eur
6.
60 eur
60 eur
30 eur
30 eur
Financie sa vyplácajú v absolútnom poradí na uvedených tratiach.

Balíček pre pretekárov:
obsahovať bude - funkčné tričko (prosíme o zadanie veľkosti pri registrácii),
plaveckú čiapku, chip-belt a snáď aj niečo navyše…
Ďalšie informácie:

http://stiavnickykrostriatlon.sk/

Podmienky a povinnosti účastníkov
1. Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.
2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím
osobám v súvislosti s pretekom.
4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave
počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.
5. Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a
upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
7. Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
8. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez
prekážania.
9. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak
tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
10. Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
11. Pokiaľ by sa pretekov nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo
výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
12. Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii
pretekov.
13. Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.

14. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa
pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na
finančnú a vecnú cenu.
15. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že
je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15.

