Základné informácie
___

Hlavný organizátor:
YETI, s. r. o., Valčianska dolina 1054
038 35 Valča
Kontakt:
Telefón: +421 918 182 100/+421 903 112 211 e-mail: snowland@snowland.sk

___
Termín:

14.7.2018

Miesto:

Snowland Valčinaska dolina, Slovenská republika
12:00-17:00

Štart behu:

12:00 (štart/cieľ – priamo pred reštauráciou Humno)

Trať:

7,5 km a 15 km

Dĺžka 1 kola:

7,5 km

Povrch:

asfalt, spevnená lúčna cesta

Prevýšenie:

160 metrov na 1 kolo

Časový limit:

3 hodiny (15 km)

Účastnícky limit:

150 účastníkov

____
Pravidlá:
Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Registrácia
On-line do 14.07.2018 prostredníctvom portálu raceresult.sk
Výška štartovného závisí od dátumu (dňa), kedy bola platba platobnou kartou zrealizovaná
(nezávisí od dátumu registrácie účastníka v registračnom systéme, rovnako nezávisí od
dátumu vytvorenia účastníckeho konta v registračnom systéme). Pri platbe kartou cez
prihlasovací systéme je platba pripísaná okamžite po zaplatení, Vašu registráciu si následne
môžete verifikovať prostredníctvom
e-mailu, ktorý Vám bude zaslaný alebo na prihlasovacom portáli.
Prosíme pretekárov, ktorí sa rozhodnú pre platbu prevodom, aby štartovné uhrádzali len
do 7.7.2018! (platby po tomto termíne nemusia byť akceptované, platiť bude možné iba
priamo pri prezentácii v prípade, že nebude naplnený účastnícky limit).
Zaplatené štartovné sa spätne nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 7.7.2018 má
pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.
Osobne v sobotu 14.7.2018 od 09:00-11:00 hod. ak nebude naplnený účastnícky
limit.
V prípade osobnej registrácie odporúčame pretekárom, aby sa nám vopred
telefonicky ozvali na telefónnom čísle 0918 182 100/0903 112 211.
Registrácia bude prebiehať v SKI BAR-e (Reštaurácia Humno z bočnej strany pri
medveďovi).

Štartovné

(v závislosti od dátumu platby)
____
12,99€
15,99€
19,99€

pri zaplatení do 31.5.2018
pri zaplatení do 30.6.2018
pri zaplatení od 1.7.2018-14.7.2018

Bankové údaje

pre registráciu vkladom/prevodom
____
Variabilný symbol Vám bude zaslaný automaticky mailom po vyplnení registrácie.
Do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje celé meno! (aby sme Vás
ľahšie identifikovali). Pri platbe zo zahraničia uvádzajte:
Číslo účtu IBAN:
SWIFT:
Názov banky:

Kategórie
____

A – Muži do 40 rokov (rok narodenia 1978 a mladší)
B – Muži nad 40 rokov (rok narodenia 1977 a starší)
C – Ženy do 40 rokov (rok narodenia 1978 a mladšie)
D – Ženy nad 40 rokov (rok narodenia 1977 a staršie)

Vecné ceny
____

Prví štyria muži a prvé štyri ženy v absolútnom poradí v kategórii 15 km
získavajú vecné ceny.

Vekový limit
____
16 rokov, t.j. ročník narodenia 2002 a skôr
Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok (rok narodenia
2003 a neskôr),
Pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania
v Slovenskom atletickom zväze.

Prezentácia

vyzdvihnutie štartových čísel
____
V areáli strediska Snowland Valčianska dolina – SKI BAR
(Reštaurácia Humno z bočnej strany pri medveďovi)
Sobotu 14.7.2018 od 9:00-11:30 hod.
Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (pri prezentácii) sa preukážte e-mailom, ktorý Vám
usporiadateľ zašle po zaplatení štartového na Vašu e-mailové adresu, ktorú ste uviedli
v prihlasovacom formulári.
To isté platí aj v prípade, ak budete preberať štartový balíček za iného účastníka.

Štartovací balíček
_____
-

Štartovné číslo
Občerstvenie na trati každých 2,5 km
Občerstvenie po dobehu do cieľa
Po dobehu SMS s výsledným časom na Vami uvedené mobilné číslo
Zaslanie foto z trate na e-mail uvedený v prihláške
Pamätnú medailu

Každý pretekár, ktorý úspešne ukončí závod (nezávisle od dĺžky trate) získava voucher
na celodenný SKIPASS do strediska Snowland Valčianska dolina pre sezónu 2018/2019
zadarmo.

Ostatné informácie:
____

Meranie časov: Meranie zabezpečuje RACERESULTS pomocou čipov. Čip tvorí súčasť
štartovného čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovný číslom. Každý
účastník dostane SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené pri online registrácii.
Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke raceresult.sk.
Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od
výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny
údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom čase.)
Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po
zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom
vo výške 10 €, sa musí podať písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia
vedúceho rozhodcu.
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude
k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.
Doprava: Prosíme účastníkov behu ako aj hostí, ktorí ich sprevádzajú, aby prišli
v dostatočnom predstihu pred štartom závodu. Počas závodu bude cesta do strediska
Snowland Valčianska dolina z časti uzatvorená, doprava bude riadená kyvadlovo.

Možnosti ubytovania
____

SNOWLAND
Názov

Počet miest

Penzión Perun

40

Hostel u Yetiho

70

Chata SKI

14

Chata Alfa

16

Chata pod horou

12

Chata Devena

12

Chata Sofia

10

Chata pod lanovkou

8

Chata Sen

15

Chata u Miňa

14

Sprievodný
program pre deti
____
-

Vstup na nafukovací hrad
Detské ihrisko v tvare pirátskej lode
Bungee trampolíny
Trampolíny
Detský kolotoč
Tenisové kurty
Volejbalové a mini futbalové ihrisko

Kontakt
p. Ľahká
0903 705 866
p. Ľahká
0903 705 866
p. Ličko
0903 489 020
p. Beránková
0944 204 590
p. Miklušová
0915 825 765
p. Koscelánsky
0907 977 983
p. Brida
0940 357 944
p. Ollerová
0907 285 147
p. Hašto
0915 808 394
p. Šavol
0905 441 395

Predpisy
____
1. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov
a organizátorov
2. Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a je povinný sa riadiť regulami
tohto preteku a prebehnúť všetkými kontrolami.
3. Každý účastník je povinný mať umiestnené štartovacie číslo na hrudi tak aby bolo
čitateľné pre rozhodcov.
4. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie pretekárov
na podujatí.
5. Pretekár si je vedomý, že svojím prihlásením nahradzuje písomný podpis účastníka
na papierovej prihláške a odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami
a povinnosťami pretekára.
6. Za štart bežca mladšieho ako 18 rokov nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca.
7. Klasifikovaní budú iba bežci, ktorí prejdú celú trať uvedenú pri ich registrácii, hľadiac
na ich kategóriu.
8. Ak by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie,
štartovné sa nevracia.
9. Na behu sa neodporúča používať slúchadlá s hudbou, nakoľko časť behu vedie po
cestnej komunikácii, ktorá bude z časti uzatvorená.
10. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí, časového harmonogramu
a predpisov preteku a preto je každý pretekár povinný sa znovu oboznámiť s týmito
informáciami pred pretekom.
11. Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím
fotografii a videozáznamov na účely propagácie.
12. Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa
poškodzovať a upravovať.
13. Klasifikovaní budú iba bežci, ktorí prejdú celú trať uvedenú pri ich registrácii, hľadiac
na ich kategóriu.

