
Propozície
XIX. Memoriálu Pavla Antala 

 / Štrbské Pleso – Popradské Pleso / 

Miesto konania: Štrbské Pleso – Popradské Pleso
Usporiadateľ: Sport Club 1896 Štrbské Pleso, Horský hotel Popradské Pleso a

Klub rozvoja športovej a kultúrnej činnosti občanov Podskalky
Typ pretekov: Cross country bežecké preteky , Nordic Walking
Termíny a trasy:8.9. 2013, nedeľa

8:00 - 9:00 – Prezentácia pretekárov v hoteli Patria /Vatra bar/ na Štrbskom Plese 
9:30 – štart bežeckých pretekov na 8km , prevýšenie 250m
9:50 – štart Nordic Walking na 6km , prevýšenie 250m
11:00 – 11:30 – Vyhlasovanie výsledkov  
Trasa pretekov vedie od Hotela Patria na Štrbskom Plese, okolo Štrbského plesa /proti smeru hodinových 
ručičiek/, potom po červenej turistickej značke cez Trigan na Popradské pleso a  proti smeru hodinových 
ručičiek okolo Popradského plesa k Horskému hotelu Popradské Pleso.
Trať je na 96% po vysokohorských turistických chodníkoch, zbytok asfalt, tráva. / www.SportTatry.sk /  

Štart/cieľ: Štart: Štrbské Pleso, Hotel Patria  /  Cieľ:Popradské Pleso, Horský hotel Popradské Pleso  
Vyhodnocovanie a ceny:
Kategórie beh: 

Vyhodnocujeme prvých 5 pretekárov v  jednotlivých kategóriach. 
Celkový víťaz v kategórií muži a ženy obdrží finančnú prémiu /50 eur/ a Putovný pohár Memoriálu Pavla Antala 
Prví piati pretekári v kategóriach obdržia finančné ceny /50, 40,30,20,10 eur/

Kategórie NW: 
Vyhodnocujeme prvých 3 v kategórii MNW (muži) a FNW(ženy)
Prví traja pretekári v kategóriach  obdržia medaily.

Meranie časov: RFID technológia - čipy na štartovných číslach 
Kategórie beh: 

M/F - narodení v rokoch 1995 - 1974
M/F40 - nar. v rokoch 1973 - 1964
M/F50 - nar. v rokoch 1963 – 1954  ( F50 - 1963-+)
M60 - nar. v rokoch 1953 - 1944
M70 - nar. v rokoch 1943 +
M -muži  F -ženy, ak vo vekovej kategórií odštartuje menej ako 5 pretekárov títo pretekári budú  „omladení“ a 
kategória nebude vyhodnotená   /pretekári budú zaradení a vyhodnotení v mladšej kategórii/.

Kategórie NW: 
MNW (muži) a FNW(ženy) - narodení v rokoch 1995 +

Občerstvenie:
nápoje a drobné občerstvenie, obed v cieli.

Registrácia a platba: prihlášky cez internet (registračný formulár) do 5.9. 2013 alebo do naplnenia účastníckeho limitu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu.  / www.SportTatry.sk /  
Platba:
Zvýhodnené štartovné vo výške 5,00€  len pri platbe do 25.8. 2013 na účet č. 2700292795/8330  VS:rok narodenia v tvare 
RRRR a do poznámky meno pretekára
Po 26.8.2013 v hotovosti   10,00€ na štarte
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. 
Vekový limit účastníkov: 18 rokov (rok narodenia 1995 a starší), mladší len s písomným súhlasom zákonného zástupcu
Úschova a prevoz batožiny: 
Organizátor zabezpečí prevoz batožiny zo štartu do cieľa pretekov. Auto odchádza o 9:20 z miesta štartu.
Účastnícke benefity:
Pretekári, ktorí zaplatia štartovné do 25.8.2013 budú zaradení do tomboly o víkendové ubytovanie v Horskom hoteli 
Popradské Pleso od 7.9. do 8.9.2013 pre dve osoby. LOSOVANIE TOMBOLY BUDE 26.8.2013
Každý účastník obdrží štartovné číslo s čipom na meranie času, občerstvenie v cieli, obed, lístok do tomboly s možnosťou výhry 
hodnotných cien, parkovanie zdarma na vyhradenom parkovisku na Štrbskom Plese. Bežci, ktorí úspešne absolvujú preteky 
dostanú špeciálne funkčné tričko (materiál  Coolplus) v cieli pretekov, viac na www.SportTatry.sk
Dôležité upozornenie:
Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že bude 
dodržiavať návštevný poriadok TANAPu a pokyny organizátorov. Organizátor nezabezpečuje odvoz pretekárov späť na Štrbské 
Pleso. Vjazd áut na Popradské Pleso je zakázaný. 
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