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3. KOLO LETNÉHO POHÁRA V HORSKOM DUATLONE
WWW.SKIALP4U.SK

25. AUG. 2007 - ZÁPADNÉ TATRY - ŽIARSKA CHATA (1,325 M.N.M.)
PARTNERI A PODPOROVATELIA

TERMÍN:
MIESTO:
USPORIADATEĽ:

25. augusta 2007
Žiarska Dolina, Západné Tatry
TJ Družba Smrečany - Žiar
Skialpinistický klub Žiarska dolina
SSA

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

riaditeľ preteku: Dušan TRIZNA
hlavný rozhodca: Miroslav MRÁZ
veliteľ trate:
Ľuboš SUSKÝ

LEKÁRSKE ZABEZPEČENIE: HZS, HS Západné Tatry - juh
PRIHLÁŠKY:

prihlášky (korešpondenčný lístkok) je potrebné zaslať najneskôr do 22. aug. 2007 na adresu:
SKIALPINISTICKÝ KLUB
Trizna Dušan, Smrečany 171, 032 05 Smrečany

alebo mailom: triznovci@gmail.com

prihláška musí obsahovať : meno, adresu, e-mail, dátum narodenia, kategóriu
KATEGÓRIE:

družstvá :
A1 - mužské, zmiešané (bez rozdielu veku)
A2 - ženské (bez rozdielu veku)

jednotlivci:
B1 - juniori, juniorky
B2 - muži
B3 - veteráni muži
B4 - zrelí muži
B5 - ženy

(ročník nar. 1990 - ...)
(ročník nar. 1968 - 1989)
(ročník nar. 1958 - 1967)
(ročník nar. ... - 1957 )

jednotlivé kategórie budú otvorené po zaprezentovaní min. 4.dvojíc, resp. jednotlivcov !!!
PREZENTÁCIA:

sa uskutoční dňa 25. augusta 2005 od 07.00 do 09.00 na parkovisku v ústí Žiarskej doliny.

UPOZORNENIE:

po 09.00 hod. už prezentácia nebude možná !!!
doporučujeme sa zaprezentovať čim skôr v dôsledku limitu počtu term tričiek -150ks

INFORMÁCIE:

telefón: +421 905 346 702 - Ľubo,
www.duatlon.skialpfest.sk

PROGRAM:

07.00 - 09.00
09.15
09.30
10.45
12.00
14.00 - 15.00

ŠTARTOVNÉ:

200,- Sk na jedného pretekára - pri zaslaní prihlášky do 22. aug. 2007
250,- Sk pokiaľ sa účastník prihlási pri prezentácii

+421 903 624 813 - Dušan

- prezentácia
- odvoz batožiny, pretekárom - jednotlivcom ku Žiarskej chate.(organizátor neručí za veci)
- predpokladaný štart preteku jednotlivcov
- predpokladaný štart preteku družstiev
- občerstvenie na Žiarskej chate
- predpokladané vyhlásenie výsledkov pri Žiarskej chate

m.n.m

štartovné bude vyberané v hotovosti pri prezentácii, pričom
štartovnom je zahrnuté aj občerstvenie po preteku (pivo,
kofola,guláš) a termo tričko s logom podujatia od firmy RUTEX
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1.000
500

TRASA PRETEKU:

štart: 912mnm
cieľ: 1.915mnm
Žiarska chata: 1.325mn
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Vzhľadom na to, že pretek sa uskutoční na území TANAP-u, Urbárov Žiar a Veterná Poruba prosíme účastníkov podujatia,
aby rešpektovali nariadenia a pravidlá pohybu a pobytu na tomto území.
DOPORUČENIE:

organizátor doporučuje cyklistickú prilbu (hlavne pri ceste naspäť)
Za porozumenie vopred ďakujeme

SÚŤAŽNÝ PRIADOK:

1> Preteku sa môžu zúčastniť dvojčlenné družstvá, alebo jednotlivci podľa určených kategórii.
2> Každý účastník preteku môže štartovať len v jednej kategórii!
3> Pretekári budú štartovať v minútových intervaloch po troch podľa pridelených štartovných čísel.
4> Pretek družstiev je štafetový, pričom prvý člen družstva absolvuje cca 5 km na bicykli a potom pokračuje druhý člen družstva behom vo vysokohorskom teréne v dĺžke cca 3 km. Jednotlivci absolvujú cyklistickú aj bežeckú časť samostatne.
5> Víťazom sa stáva družstvo s najnižším dosiahnutým súčtom časov, respektíve jednotlivec s najnižším časom.
6> Na pretek môžu byť použité len horské bicykle s priemerom kolies 26 palcov a min. šírkou pneumatík 1,5 palca.
7> Pretekári sú povinný riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu.
8> Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť.

REKORDY DUATLONU:

muži 2003 - M.Bajčičák ŠKP-Štrbské Pleso
1996 - J.Nazarej Author ČR
1999 - I.Bátory ŠKP-Štrbské Pleso

40:32
16:26
23:24

(16:56 bicykel, 23:36 beh)
(bicykel)
(beh)

ženy 2003 - L. Ilavská Velosport BA
53:17 (20:27 bicykel,32:50 beh)
20:27 (bicykel)
2003 - L.Ilavská Velosport BA
1997 - A. Havrančíková ŠKP-Štrbské Pleso 29:47 (beh)

