I.ročník Horského duatlonu Jasná - Nízke Tatry
II.kolo Letného duatlonového pohára www.skialp4u.sk
Termín:

12. august 2006

Miesto:

Nízke Tatry - Jasná

USPORIADATEĽ:

Slovenská skialpinistická asociácia

SPOLUORGANIZÁTOR:

JASNÁ Nízke Tatry a.s.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ preteku:
Veliteľ trate:

MUDr. Belicová Katarína
Ing. Leitner Miroslav

LEKÁRSKE ZABEZPEČENIE:

HSnS

REGISTRÁCIA a informácie:

PREZENTÁCIA:

elektronicky na www.skialp4u.sk
alebo mailom : duatlonjasna@skialp4u.sk
sa uskutoční dňa 12. augusta 2006 od 07.00 do 09.15
na Záhradkách pri Bike parku

KATEGÓRIE:

Podujatie je určené pre jednotlivcov
Muži - / ročník nar. 1988 a starší /
Ženy - / ročník nar. 1988 a staršie/
V prípade záujmu organizátor umožní štartovať aj dvojiciam
štafetovým spôsobom, avšak mimo oficiálne poradie.

INFORMÁCIE:

telefón: 0905 283 650 – MUDr. Katarína Belicová

PROGRAM:

07.00 - 09.15 - prezentácia
09.30 – presun na štart preteku pred hotel Tri Studničky
10.00 - štart preteku pred hotelom Tri Studničky
10.45 - predpokladaný príchod prvého pretekára
do cieľa na Rovnú hoľu
13.00 – obed na Záhradkách
14.30 - vyhlásenie výsledkov na Záhradkách pri Bike parku

15.7.2006 Staré hory – Krížna

12.8.2006 Jasná - Nízke Tatry

02.9.2006 Žiarska dolina

16.9.2006 Šumiac – Kráľová hoľa

23.9.2006 Pieniny

ŠTARTOVNÉ:

200,- Sk pre členov SSA
250,- Sk pre nečlenov SSA

Štartovné bude vyberané v hotovosti pri prezentácii,
pričom v štartovnom je zahrnutý obed po preteku a upomienkový predmet
TRASA PRETEKU
Dĺžka cyklistickej trate je cca 7,7 km s prevýšením 343 m a bežecká časť cca 2,1 km s prevýšením
443 m.
Pretek sa uskutoční na území NAPANTu, preto
prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali
nariadenia a pravidlá pohybu a pobytu na tomto
území.
Cyklistická prilba je povinná !!!
Za porozumenie vopred ďakujeme
Organizačný výbor
SÚŤAŽNÝ PORIADOK
1. Preteky sú určené pre jednotlivcov
v kategórii mužov a žien.
2. Víťazom sa stáva jednotlivec s najkratším
časom po cyklistickom a bežeckom úseku.
Pozor!!! Je možné zlepšiť si dosiahnutý
čas prejdením trasy v Bike parku.
Absolvovanie najľahšej trasy skracuje čas
o 30 sek, strednej o 45 sek a ťažkej o 2
min. Pretekár môže použiť len rovnaký
bicykel ako na pretek.
3. Štart podujatia je hromadný.
4. Doprava v čase pohybu pretekárov
v cyklistickej časti nebude vylúčená
5. Na pretek môžu byť použité len horské
bicykle s priemerom kolies 26 palcov a
min. šírkou pneumatík 1,5 palca.
6. Pretekári sú povinný riadiť sa pokynmi
organizátorov. Organizátori si vyhradzujú
právo zmeny programu.
7. Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na
vlastnú zodpovednosť.
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Podujatie je zaradené do Letného duatlonového pohára www.skialp4u.sk. Jednotlivé podujatia sú
nasledovné:
15.7.2006
12.8.2006
02.9.2006
16.9.2006
23.9.2006

Staré hory – Krížna
Jasná - Nízke Tatry
Žiarska dolina
Šumiac – Kráľová hoľa
Pieniny

Absolútnym víťazom sa podľa kategórii stáva jednotlivec s najväčším súčtom bodov, pri zaratávaní
troch najlepších výsledkov. Celkový pohár zastrešuje Slovenská skialpinistická asociácia.

ww
skialp4u.sk alebo na web stránke
ww
w..skialp4u.sk
Informácie o všetkých podujatiach si nájdete na w
organizátora:
- Jasná Nízke Tatry 12.8.2006 na www.jasna.sk

– Žiarska dolina 19.8.2006 na www.skialpfest.sk

- Kráľová hoľa 16.9.2006 na www.skialp4u.sk

- Pieniny 23.9.2006 na www.chatapieniny.sk
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