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OŠK BREZA a Klub biatlonu BREZA 
 

Usporiadajú preteky 
 

„BREZANSKÁ  BIELA  STOPA“ 
 
 

ROZPIS PRETEKOV 
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
 

Usporiadateľ: OŠK Breza 
Dátum konania: 14. februára 2010 
Miesto pretekov: Breza - Športový areál Pod Hájom 
Prihlášky: do 12.2.2010 do 12:00 hod. 
adresa: Martin Náčin, Pod Záruby 29 
029 53 Breza, okres Nmestovo 
e-mail: martin@biatlonbreza.sk, gundek@seznam.cz , alebo priamo pri prezentácii (oznámiť aspoň 
deň vopred telefonicky u p. Petra Sitárika 0907 856 199) 
Účasť: pretekári bez obmedzenia 
Prezentácia: 14.2.2010 od 08:00 hod. pre všetky kategórie v pohostinstve Športového areálu  
Štartovné: kategórie žiakov 1,00 € , kategórie dospelých 2,00 € 
Štartové čísla: budú vydané pri prezentácii 
Občerstvenie: usporiadateľ zabezpečí guláš alebo klobásu, čaj (ostatné za poplatok) 
Vyhlásenie výsledkov: do jednej hodiny po dobehnutí posledného pretekára, prví traja v každej 
kategórii budú odmenený diplomom, 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 12.februára na stránke 
www.biatlonbreza.sk (v sekcii Aktuality). 
Rôzne: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov o čom budú všetci účastníci 
informovaný. Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. 
 
 
Schválenie: tento rozpis bol schválený predsedom OŠK Breza – lyžiarsky oddiel Petrom Sitárikom 
dňa 28.1.2010. 
 
 
 
 


