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PROPOZÍCIE 

29. septembra 2019 
 

   

 

 

Obec Liptovská Štiavnica v spolupráci so Športovým klubom bežeckého 

lyžovania a biatlonu ŠK SKI Ružomberok 

organizujú 

 

1.ročník 

 

Pretekov 

 

Štiavnický kros dvojíc o pohár starostu obce 

a 

preteky športovej všestrannosti pre deti a mládež 
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1. Organizátor:  Obec Liptovská Štiavnica a ŠK SKI Ružomberok 

2. Termín a miesto: Nedeľa 29. septembra 2019, Areál Lúčny hríb, Liptovská Štiavnica 

3. Registrácia: Dajte nám vedieť dopredu, že prídete a zaregistrujte svoj tím, alebo jednotlivcov na 
skskiruzomberok@gmail.com, napíšte nám názov vášho tímu pre preteky dvojíc, meno, 
priezvisko bežcov, ročníky narodenia. U detských kategórii meno, priezvisko a ročník 
narodenia. 

4. Informácie:  FB ŠK SKI Ružomberok 

5. Prezentácia:  V deň pretekov v priestore štartu a cieľa 

6. Štartové:  Symbolické: 1 EUR za každého pretekára, v cene štartovného je občerstvenie a nápoj 

7. Podmienky:  Štafetový beh dvojíc pre pretekárov od 15 rokov:  

Hromadný štart všetkých dvojíc. Každý z dvojice pretekárov pobeží päť úsekov rôznej dĺžky 
v poradí 1300m ZELENÁ, 800m ŽLTÁ, 1300m ZELENÁ, 800m ŽLTÁ, 300m ČIERNA, pričom 
po každom odbehnutom úseku predá štafetu druhému pretekárovi z dvojice. Predanie štafety 
bude dotykom ruky vo vymedzenom území. Čas sa zastaví po dobehnutí piateho úseku druhým 
bežcom štafety. 

    Preteky všestrannosti pre pretekárov do 14 rokov: 

Intervalový štart. Každý pretekár pobeží určenú trasu 600m FIALOVÁ, alebo 1500m MODRÁ 
na ktorej budú rozmiestnené rôzne prekážky a športové disciplíny. Mladšie detičky si budú môcť 
prejsť trasu 600m FIALOVÁ v sprievode rodiča chôdzou. Každému bude zmeraný čas 
v príslušnej kategórii. 

Štafetový Nordic Walking (NW) pre dvojice bez obmedzenia veku: 

Hromadný štart všetkých dvojíc. Chôdza s paličkami. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a 
jedna palička. Povolená je len chôdza, beh je zakázaný. Každý z dvojice pretekárov prejde 
chôdzou dva úseky rôznej dĺžky v poradí 2000m ČERVENÁ, 1000m HNEDÁ, pričom po 
každom odchodenom úseku predá štafetu druhému pretekárovi z dvojice. Predanie štafety 
bude dotykom ruky vo vymedzenom území. Čas sa zastaví po dobehnutí druhého úseku 
druhým chodcom štafety. 

Každý pretekár v kategóriách dvojíc bude po dobehnutí do cieľa strieľať zo vzduchovky na 
biatlonové terče 5 rán v polohe ležmo a 5 rán v polohe v stoji. Za každý netrafený terč je 
prirážka 1 minúta v prípade, že sa pretekár nezúčastni streľby je prirážka 2 minúty za každý 
nevystrelený náboj. Trestné sekundy budú prirátanému bežeckému času dvojice a budú 
zahrnuté do výsledného času, ktorý určí poradie dvojice v absolútnom poradí. 

8. Kategórie:  Jednotlivci: 

    Dievčatá A do 10 rokov  2009 a mladšie 600m 

    Chlapci A do 10 rokov  2009 a mladší 600m 

    Dievčatá B do 14 rokov  2008 – 2005 1500m 

    Chlapci B do 14 rokov  2008 – 2005 1500m 

    Dvojice: 

    Ženy A  od 15 do 39 rokov 2004 – 1980 4500m 

    Ženy B  od 40 rokov  1979 a staršie 4500m 

    Muži A  od 15 do 39 rokov 2004 – 1980 4500m 

    Muži B  od 40 rokov  1979 a starší 4500m 

    Mix A  od 15 do 39 rokov 2004 – 1980 4500m  

    Mix B  od 40 rokov  1979 a starší 4500m 

    NW  muži, ženy, mix  2019 a starší 3000m 

9. Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii budú vyhlásení a obdržia medaily. Pohár starostu obce 
získa dvojica s najlepším časom v absolútnom poradí na trati 4500m. 
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10. Trate:  Vedú po trávnatom povrchu v lokalite Lúčny hríb. 

11. Organizátori: Ľuboslav Palguta, Jozef Krivda, Martin Bartík, Dušan Lauko 

12. Parkovanie : Parkovanie je možné priamo v lokalite Lúčny hríb.  

13. Časový rozpis: 09.00 hod  prezentácia 

10.00 hod  intervalový štart jednotlivcov v kategóriách dievčat a chlapcov 

11.00 hod  hromadný štart dvojíc v behu a nordic walkingu 

12.00 hod  obed a vyhlásenie výsledkov 

14.00 hod  ukončenie pretekov 

14. Ustanovenia: Pri štafetových pretekoch dvojíc platí pravidlo, že pretekár z vyššej vekovej kategórie môže 
bežať aj s bežcom z mladšej vekovej kategórie avšak budú zaradení do vekovej kategórie 
mladšieho z pretekárov. Tiež je možné zložiť štafetu dvojíc z pretekára/pretekárov 
mladšieho/mladších ako 14 rokov po písomnom súhlase rodiča, ktorí budú zaradení 
do kategórie Ženy A, Muži A, alebo Mix A podľa zloženia dvojice. V kategórii NW pretekajú 
chodci bez obmedzenia veku a pohlavia. 

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu týchto propozícií 
podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách. 

POZOR: V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie presunuté na iný termín!!! 

 

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas športových podujatí plánujeme 

vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na spravodajské, propagačné a dokumentačné 

účely a budú zverejňované na verejne dostupných miestach a webových stránkach. 

Prihlásením na preteky dáva účastník súhlas a je si vedomý/á, že organizátor podujatia ŠK SKI Ružomberok, IČO 

52394930 bude spracúvať poskytnuté osobné údaje za účelom registrácie na pretekoch a následného vyhodnotenia 

výsledkov pretekov a s tým súvisiace organizačné zabezpečenie daných pretekov. Každý prihlásený účastník si je 

vedomý/á svojich práv v zmysle čl. 13 – 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU´) 2016/679 (ďalej len 

„GDPR“) a samotným prihlásením potvrdzuje, že mu/jej boli poskytnuté všetky informácie o právach a podmienkach 

spracúvania svojich osobných údajov podľa čl.13 GDPR. 

 

Hlavný partneri podujatia a podporovatelia ŠK SKI Ružomberok (príspevok na úpravu tratí): 
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Trate: 

    

          




