
OBEC BOBROVEC, ŠK BOBROVEC – LYŽIARSKY ODDIEL 

Rozpis 

36. ročníka behu do vrchu pod názvom 

 

Všeobecné ustanovenia: 

1. Usporiadateľ:  Obec Bobrovec, ŠK Bobrovec - Lyžiarsky oddiel,  

2. Spoluorganizátor:  Horská záchranná služba, š. r. o. 

3. Tech. zabezpečenie:  Lyžiarsky oddiel ŠK Bobrovec 

4. Termín:  9. novembra 2019 

5. Kategórie:  Žiačky ročník nar. 2004 a mladšie 

 Žiaci ročník nar. 2004 a mladší 

 Juniorky ročník nar. 2000 a mladšie 

 Juniori ročník nar. 2000 a mladší 

 Ženy E ročník nar. 1985 a mladšie 

 Ženy F ročník nar. 1984 a staršie 

 Ženy G ročník nar. 1969 a staršie 

 Ženy H ročník nar. 1959 a staršie 

 Muži A ročník nar. 1980 a mladší 

 Muži B ročník nar. 1970 a mladší 

 Muži C ročník nar. 1969 a starší 

 Muži D ročník nar. 1959 a starší 

6. Miesto štartu:  Bobrovecký kameňolom 

7. Prihlášky:  do  8.11.2019  do 18.00 hod. elektronicky na: 

https://www.casomierapt.sk/udalost.php?id=567 

9. novembra 2019 v kancelárii preteku od 7.00 do 9.00 hod. 

Prezentácia preteku bude na Obecnom úrade v Bobrovci  

Na štarte nebude možné prihlásiť sa. 

8. Kancelária preteku:  Obecný úrad Bobrovec č. 90, v priebehu preteku a po jeho 

 skončení na "Chata pod Náružím" v Červenci v cieli 

9. Ubytovanie:  Organizátor nezabezpečuje 

10. Stravovanie:  Nebude zabezpečené s výnimkou kalorického 

11. Doprava:  Vlastná 

12. Úhrada:  Na náklady vysielajúcich zložiek, vlastná 

13. Upozornenie:  Pretekári a obecenstvo sa zúčastňujú preteku na vlastné 

nebezpečie. Mimo doby trvania preteku platí pre pohyb v 

horách zákon o Horskej službe č. 567/2005, platný od 

1.7.2006. 

Technické ustanovenia 

1. Trasa:  Štart 820 m.n.m. - cieľ 1420 m n.m., rozdiel 600 m, dĺžka 

 3700 m 

2. Povrch trate:  Lesná cesta, chodník 

3. Disciplína:  Beh do vrchu 

4. Štartujú:  Registrovaní a neregistrovaní pretekári s platnou  

 priebežnou lekárskou prehliadkou do jedného roka 

5. Prezentácia:  Podľa časového rozpisu 

6. Štartovné:  8 € za jedného pretekára 

 5 € žiaci, nevyčerpané sa nevracia 

7. Občerstvenie:  Na chate v cieli 

8. Ceny:  Víťazi na prvých troch miestach dostanú medaily a  

 finančné poukážky 

9. Vyhlásenie výsledkov:  Uskutoční sa v čo najkratšom možnom čase po dobehnutí  

 posledného pretekára do cieľa 

10. Protesty:  Podáva vedúci alebo individuálne s vkladom 7 € 

11. Časový rozpis:   Do 9.00 hod. - prezentácia a pridelenie štartovných čísel 

  9.35 hod. - otvorenie preteku v priestore štartu 

  9.45 hod. - vývoz osobných vecí pretekárov do cieľa  

   "Chata pod Náružím" v Červenci 

  10.00 hod. - štart kategórií: žiactvo, juniori, juniorky, 

   ženy E, F, G, H, muži D 

  10.30 hod. - štart kategórií: muži A, B, C 

  12.00 hod. - vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie 

   cien a ukončenie preteku 

12. Dôležité upozornenie: Upozorňujeme pretekárov, aby svoju výstroj zamerali na 

zimné podmienky. Pretek sa uskutoční za každého počasia. 

Prémia pri vytvorení nového traťového rekordu je 100 € (22:34 min.) 

Výsledky budú uverejnené na: http://www.beh.szm.sk/, http://bobrovec.eu 

Milan Rak, riaditeľ preteku 

http://bobrovec.eu/

