
Klub zimného triatlonu Donovaly 
v spolupráci s OŠK Breza 

a 

Slovenskou triatlonovou úniou 
organizuje 

 

2. kolo 

2017 

11. 02. 2017 v Oravskej Lesnej 
 

Spolu	  účasť:	  	   	   	   	   	   	   Podpora:	  	  

Obec:	  Breza	  	   	   	   	   	   	   Slovenská	  triatlonová	  únia	  	  

Trate:	  Oravasnow	  SKI	  Oravská	  Lesná	  	   	   	   	   	   	  	  

Organizátor	  súťaže:	   	  Z	  poverenia	  Slovenskej	  triatlonovej	  únie,	  Klub	  zimného	  triatlonu	  Donovaly	  a	  	  

	   Lyžiarsky	  oddiel	  OŠK	  Breza.	  	  

Preteká	  sa	  podľa	  pravidiel	  STÚ	  a	  týchto	  propozícií.	  	  

Dátum	  súťaže:	  	   	  11.	  02.	  2017	  	  

Prihlášky:	  	   	  Peter	  Sitárik,	  Breza	  384,	  029	  53	  Breza,	  	  

č.t.	  0915	  875	  857,	  email:	  ztorlesna@gmail.com	  	  

Termín	  prihlásenia	  do	  09.	  02.	  2017!	  	  

Štartovné:	  	   	  15	  Eur	  -‐	  SlPo	  /M,	  Ž,	  V1,	  V2,	  Vy,	  J,	  Jy,	  	  

30	  Eur	  –	  štafety	  (10€	  každý	  člen	  štafety)	  	  

13	  Eur	  -‐	  neregistrovaní	  	  

Miesto	  konania:	  	   	  Lyžiarsky	  a	  bežecký	  areál	  	  Oravasnow	  SKI	  Oravská	  Lesná	  –	  časť	  Lehotská	  	  

	   	  (konečná	  stanica	  	  sedačkovej	  lanovky,	  www.oravasnow.sk)	  

Kategórie:	  	   	  V	  zmysle	  pravidiel	  STÚ:	  M,	  Ž,	  V1,	  V2,	  Vy,	  J,	  Jy	  	  

Neregistrovaní:	  M,	  Ž,	  štafety,	  juniori,	  resp.	  juniorky	  	  

Trate:	   	  Sú	  situované	  v	  lyžiarsko-‐bežeckom	  areáli	  v	  Oravskej	  Lesnej	  –	  časť	  Lehotská.	  	  

Profil	  je	  zvlnený,	  stredne	  náročný.	  	  



Kategórie:	  	   	  M,	  Ž,	  V1,	  V2,	  Vy,	  štafety:	  6-‐9-‐9	  km	  /2-‐3-‐3/	  kolá	  	  

J,	  Jy,	  open	  -‐	  polovičné	  objemy.	  Zmena	  počtu	  okruhov,	  resp.	  povrchu	  podľa	  	  

poveternostných	  podmienok	  možná.	  V	  prípade	  nedostatku	  snehu	  -‐	  alternatíva	  
zimný	  duatlon	  zarátavaný	  do	  SIPo.	  	  

Ceny:	  	   	  V	  absolútnom	  poradí	  SIPo	  	  

muži:	  40,30,25,20,10	  €	  

ženy:	  30,20,10	  €	  	  

J,	  Jy,	  V:	  15,10,5	  €	  	  

štafety:	  vecné,	  resp.	  finančne	  ceny.	  	  

Organizačný	  výbor:	  	   	  Riaditeľ	  pretekov:	  	  Peter	  Sitárik	  	  

Vedúci	  realizačného	  týmu:	  Marek	  Voška	  

Hlavný	  rozhodca:	  PaedDr.	  Milan	  Slovák	  

Technický	  delegát:	  Jozef	  Jurášek	  

Časový	  rozpis:	  	   	  09.00	  -‐	  10.40	  prezentácia	  	  

10.00	  otvorenie	  depa	  	  

10.50	  uzavretie	  depa	  	  

10.55	  výklad	  pravidiel	  a	  popis	  tratí	  	  

11.00	  štart	  všetkých	  kategórií	  	  

12.45	  ukončenie	  pretekov	  	  

13.30	  vyhlásenie	  výsledkov,	  účasť	  ocenených	  povinná!	  	  

Rôzne:	  	  	   	  Pretekári,	  činovníci	  a	  obecenstvo	  sa	  zúčastňujú	   pretekov	  na	  vlastné	  

	  	   	  nebezpečenstvo.	  Usporiadateľ	  si	  vyhradzuje	  právo	  na	  príp.	  zmenu	  v	  rozpise	  

	  pretekov.	  V	  prípade	  zlých	  poveternostných	  podmienok,	  budú	  zmeny	  	  

oznámené	  na	  adresy	  uvedené	  v	  prihláške!!!	  

Informácie:	   	   www.biatlonbreza.sk	  

	  


