
Triatlon Team Vavrečka v spolupráci s KB BREZA 
Vás pozývajú na 

 

0.ročník pretekov „VAVREČSKÁ BIELA STOPA“ 
 

 
Usporiadateľ: Triatlon Team Vavrečka a Klub biatlonu Breza 
Dátum konania: 12. februára 2022 
Miesto pretekov: Pri futbalovom ihrisku vo Vavrečke 
Prihlášky: do 11.2.2022 do 12:00 hod. 
Online prihlásenie: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflmqLvEjSFgIAcZQq9CNtQvxx2ZYI8cumUzJC-
sfCN5k7J_A/viewform  
alebo priamo pri prezentácii (oznámiť aspoň deň vopred telefonicky u p. Petra Sitárika 0915 875 857) 
Účasť: pretekári bez obmedzenia 
Prezentácia: 12.2.2022 od 10:00 do 11:00 hod. pre všetky kategórie  
Štart: o 11:00 žiacke kategórie a po nich hromadný štart pre dorast a dospelých 
Štartovné: DOBROVOĽNÉ 
Štartové čísla: budú vydané pri prezentácii 
Trate –  Talenty – 400 m klasicky, Ml. žiaci/žiačky – 1 km klasicky,  

St. žiaci/žiačky – 2 km klasicky  
Dorastenci/ Dorastenky – 6 km voľným štýlom 
Muži I., II., III. - 10 km voľným štýlom. Muži IV. – 8 km voľný štýl 
Ženy I., II. – 8 km voľným štýlom. Ženy III. – 6 km voľným štýlom 

Kategórie: 
Talenty    – do 8 rokov (r.n. 2014 a mladší) 
Ml. žiaci / žiačky   – 9-11 rokov (r.n. 2013-2011) 
St. žiaci / žiačky   – 12-14 rokov (r.n. 2010-2008) 
Dorastenci / Dorastenky  – 15-18 rokov (r.n. 2007-2004) 
Muži I. / Ženy I.   – 19-39 rokov (r.n. 2003-1983) 
Muži II. / Ženy II.   – 40-49 rokov (r.n. 1982-1973) 
Muži III.    – 50-59 rokov (r.n. 1972-1963) 
Ženy III.    – 50 a viac rokov (r.n. 1972 a staršie) 
Muži IV.     – 60 a viac rokov (r.n. 1962 a starší) 



  
Vyhlásenie výsledkov: do jednej hodiny po dobehnutí posledného pretekára, prví traja v každej 
kategórii budú odmenený medailou a vecnou cenou. 
Zmeny: Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých snehových podmienok preteky 
zrušiť. Všetci účastníci budú o tom informovaný najneskôr v piatok 4.februára na email uvedený v 
prihláške 
Rôzne: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov o čom budú všetci účastníci 
informovaný. Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. Všetci 
účastníci sú povinný dodržiavať aktuálne proti-epidemické opatrenia súvisiace s ochorením 
COVID-19  
Prihlásením na preteky dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu 
na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Organizátor 
podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas tohto podujatia plánuje 
vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na propagačné a 
dokumentačné účely a budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach organizátora. 
 
Vo Vavrečke dňa 07.02.2022 


