HORNOORAVSKÝ KROS DUATLON

KB Breza a Lyžiarsky oddiel OŠK Breza
v spolupráci s ECHO BREZA
organizuje

SLOVENSKÝ POHÁR V DUATLONE
29. 09. 2018 v Breze

Spoluúčasť:

Podpora:

Obec Breza, ECHO Breza

Slovenská triatlonová únia

Trate: v blízkosti areálu futbalového štadióna v Breze

Organizátor súťaže:

KB Breza a Lyžiarsky oddiel OŠK Breza.
Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Dátum súťaže:

29. 09. 2018

Prihlášky:

Peter Sitárik, Breza 384, 029 53 Breza, č.t. 0915 875 857,
Registrovaný v STÚ – iba cez portál www.triathlon.sk
Neregistrovaný a štafety - email: duatlonbreza@gmail.com
Termín prihlásenia do 27. 09. 2018!

Štartovné:

12 Eur ‐ pre všetky kategórie
20 Eur – štafety (10 Eur každý člen štafety)

Miesto konania:

Areál futbalového štadióna v Breze (Pod Hájom)
(pri autobusovej zastávke v Breze treba odbočiť na most cez rieku)

Kategórie:

Registrovaný v STÚ – dlhá trať: M 19-39 r., 40-49 r., 50 a viac r., Ž 19-39 r.,
40 a viac r.,

Registrovaný v STÚ - krátka trať: J a Jy 15-18r.
Dlhá trať - štafety M a Ž
Neregistrovaný - iba krátka trať: M 19-39 r., 40 a viac r., Ž 19-39 r., 40 a viac r.,

Trate:

Sú situované v blízkosti areálu futbalového štadiónu v Breze – časť Pod Háj
a väčšia časť z nich je na poľných cestách. Profil je zvlnený, stredne náročný.

Dĺžka tratí:

Dlhá trať: 6-26‐3 km /2‐2‐1/ kolá
Krátka trať: 3-13-3 km /1-1-1/ kolá.

Ceny:

Diplom a vecné ceny

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov: Peter Sitárik
Vedúci realizačného tímu: Marek Voška

Časový rozpis:

09:45 – 10:30 prezentácia
10:00 - otvorenie depa
10:50 - uzavretie depa
10:55 - výklad pravidiel a popis tratí
11:00 - štart všetkých kategórií
ukončenie pretekov – po dobehnutí posledného pretekára
cca. 14:00 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!!!
Organizátor odporúča na cyklistickú časť použiť horský bicykel. Prilba je
povinná pre všetkých pretekárov !!

Informácie:

www.biatlonbreza.sk

