
 
 
 
  



VEREJNÉ PRETEKY V BEHU NA LYŽIACH 
Propozície 

 
Usporiadateľ: Športový klub Štrba    

e-mail: info@skstrba.sk          web: www.skstrba.sk     
 
Predseda OV: Michal Šerfel Riaditeľ pretekov:    Matúš Jančík 
Podpredseda: Jaroslav Chalúpka Sekretár pretekov: Daniela Šerfelová 
Hospodár:  Beáta Jančíková Hlavný rozhodca: Pavol Grunvaldský 
  Veliteľ trate:    Lukáš Novotný 
  Veliteľ kontrol:    Simona Řeháčková 
  Veliteľ štadióna:     Ján Jančík 
  
Dátum a miesto konania: 15. marec 2015, Štrbské Pleso, športový areál 
 GPS: N49 07 42 E20 03 30 
  
09:30 - 13:00 Majstrovstvá SR v behu na lyžiach 
 počas ktorých budú úplne uzavreté trate. 
12:00 - 13:00  preberanie štartových čísel 
13:00 - 13:45  otvorené trate  
14:00 štart verejných pretekov 
 vyhlásenie výsledkov 15 min. po skončení 
 
Kancelária pretekov: Bývalá komentátorská budova pre beh na lyžiach  

v športovom areáli Štrbské Pleso. 
 
Prihlášky:  je potrebné vyplniť on-line do 12.3.2015 na stránke 

www.skstrba.sk. Na stránke nájdete pokyny pre úspešnú 
registráciu. 

 
Štartovné: Pre registrovaných on-line: 2,- € 

Pre registrovaných na mieste: 4,- € 
Žiacke kategórie: 0,- € (potrebná on-line registrácia) 
 
Platba štartovného a preberanie čísel je v kancelárii pretekov 
15.3.2015 do 13:00 hodiny. Uhradené štartovné sa nevracia. 

 
Ceny: Prví traja v každej kategórii a pretekári víťazného družstva 

budú odmenení vecnými cenami a diplomom.  
 
Parkovisko a šatne: Parkovanie je možné na dostupných parkoviskách na 

Štrbskom Plese. Počas zimnej sezóny je parkovanie 
bezplatné. 

  
Ako šatne budú slúžiť dve miestnosti pri kancelárii pretekov 

(samostatne muži/ženy). Organizátor nenesie zodpovednosť 
za prípadnú stratu osobných vecí a nedoporučuje v šatni 
uchovávať cenné predmety. 

 
 
  

Kategórie: Rok narodenia: Počet okruhov / dĺžka trate 

Žiaci, žiačky 2001 a mladší 1 x 2,5 km V 
Dorastenci, dorastenky,  
juniori, juniorky 

1995 - 2000 2 x 2,5 km / 5 km V 

Muži, ženy 1975 - 1994  2 x 2,5 km / 5 km V 
Veteráni, veteránky 1974 a starší 2 x 2,5 km / 5 km V 

 
Spôsob štartu: hromadný štart podľa vekových kategórií postupne od 14:00. 

Je nevyhnutné riadiť sa pokynmi hlásateľa a organizátorov.  
 
Družstvá: pretekári sa môžu zapojiť do súťaže družstiev. Družstvo tvoria 

minimálne 3 pretekári. Poradie družstiev určí súčet troch 
najlepších časov družstva.  

 
Vyhlásenie výsledkov bude v drevenom amfiteátri za bežeckým areálom  
na Štrbskom Plese do 15 minút od dojazdu posledného pretekára. 
 
Disciplíny,pravidlá:  beh na lyžiach,  spôsob behu voľný (V). Preteká sa podľa 

Medzinárodných pravidiel bež. lyžovania FIS 
  
Trate :  trate sú homologizované medzinárodnou asociáciou FIS 

v bežeckom lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese. 
 
Zmeny:  prípadné zmeny budú zverejnené do 12.3.2015 na webovej 

stránke www.skstrba.sk a www.slovak-ski.sk.  
 
Rôzne:  usporiadateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny rozpisu 

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

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné 
nebezpečenstvo. 
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