38. ročník Lesného behu lyžiarov
o putovný pohár
starostu obce Hybe

PROPOZÍCIE

3. 10. 2020 Hybe

PROPOZÍCIE
38. ročník Lesného behu lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe
v kategórii žiakov, dorastu a dospelých
Usporiadateľ:

LO TJ Tatran Hybe a Obec Hybe

Termín :

3.10.2020 (sobota) o 10:00 hod. štart prvej kategórie

Miesto :

Areál bežeckého lyžovania Hybe

Prihlášky :

Online na stránke www.hybe.sk cez Registračný link
Uzávierka online registrácie 02.10.2020 o 20:00 hod.
V deň preteku od 8:00 do 9:30 hod. (dvojnásobné štartovné !!!) pri prezentácii.

Informácie :

Ing. Ján Žiška ( 0903 641 605 )

Štartujú :

Pretekári s platnou lekárskou prehliadkou, nie staršou ako jeden rok – zodpovedá
tréner, rodič, vedúci.

Prezentácia :

V budove TJ Tatran Hybe nad futbalovým ihriskom v Hybiach od 8:00 do 9:30 h.

Časový rozpis štartov:
Kategória
Dievčatá A
Chlapci A
Dievčatá B
Chlapci B
Dievčatá C
Chlapci C
Nml. žiačky
Nml. žiaci
Ml. žiačky
Ml. žiaci
St. žiačky
St. žiaci
Dorastenky
Dorastenci
Juniorky
Juniori
Ženy A do 34
Ženy B 35-49
Ženy C 50-59
Ženy D 60 a viac
Muži A do 39

Dĺžka trate
100 m
100 m
200 m
200 m
300 m
300 m
1 km
1 km
1 km
2 km
2 km
3 km
3 km
5 km
5 km
10 km
5 km
5 km
5 km
5 km
10 km

Ročníky
2015 a mladší
2015 a mladší
2013 – 2014
2013 – 2014
2011 – 2012
2011 – 2012
2009 – 2010
2009 – 2010
2007 – 2008
2007 – 2008
2005 – 2006
2005 – 2006
2003 – 2004
2003 – 2004
2001 – 2002
2001 – 2002
1986 – 2000
1971 – 1985
1961 – 1970
1960 a viac
1981 – 2000

Čas štartu
10:00:00
10:03:00
10:06:00
10:09:00
10:12:00
10:15:00
10:20:00
10:25:00
10:30:00
10:35:00
10:40:00
10:45:00
10:45:00
10:50:00
10:50:00
10:50:00
10:50:00
10:50:00
10:50:00
10:50:00
10:50:00

Muži B 40-49
Muži C 50-59
Muži D 60 -69
Muži E 70 a viac
Hybenia pre zdravie

1971 – 1980
1961 – 1970
1951 – 1960
1950 a viac

10 km
10 km
5 km
5 km
1 km

10:50:00
10:50:00
10:50:00
10:50:00
10:55:00

Trate :

Certifikované lyžiarske bežecké trate s trávnatým povrchom.

Štartovné čísla:

Budú vydané vedúcim družstiev pri prezentácii (za stratu čísla náhrada 10 € ).

Štartovné : Uhrádza sa v hotovosti pri prezentácii.
Prihlásení :
Dievčatá a chlapci A, B, C
Žiactvo
Dorast
Ostatné kategórie
Hybenia pre zdravie

Občerstvenie :

v deň preteku
0€
2 €/os.
6 €/os.
10 €/os.

online
0€
1 €/os.
3 €/os.
5 €/os.

Dobrovoľné štartovné

Bufet s možnosťou zakúpenia nápojov a hybskej lohaze.
Pre pretekárov v rámci štartovného – čaj po dobehnutí do cieľa + párky.

Výsledky :

Budú vyhodnotené 30 minút po dobehnutí posledného pretekára. Detské a žiacke
kategórie budú vyhodnocované o 11:00 hod. (počas prebiehajúcich pretekov dorastu
a dospelých).

Ceny :

Kategórie chlapcov a dievčat A, B, C dostanú po dobehnutí do cieľa účastnícke
medaile, prví traja pretekári z tejto kategórie vecné ceny.
Prví traja pretekári z ostatných kategórií dostanú medailu a vecné ceny.
V kategóriách mužov a žien, kde majú rovnakú dĺžku tratí muži aj ženy, dostanú
prví traja pretekári medailu a finančnú odmenu (celkové poradie).

Traťový rekord:

Andrzej Dlugosz (Poľsko) časom 34:29 (2015)

Za vyrovnanie traťového rekordu je vypísaná prémia 25 € a za prekonanie 50 €.
Upozornenie:
Prihlásenie na preteky je zároveň súhlasom na spracovanie osobných údajov v rozsahu
súvisiacom s realizáciou preteku, propagáciou obrazových záznamov a zverejnením
výsledkových listín v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
Obecenstvo, činovníci a pretekári sa pretekov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
V prípade neočakávaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu rozpisu.
Štart v bežeckých tretrách je zakázaný !

Každý pretekár prinesie (alebo vyplní pri prezentácii) tlačivo o ochrane osobných údajov podpísané
pretekárom, u neplnoletých detí zákonným zástupcom !!! (možné stiahnuť na www.hybe.sk )
Protesty: Do 15 min. po vyvesení predbežných výsledkov hlavnému rozhodcovi za poplatok 10 €.
Mimoriadne opatrenia týkajúce sa prevencie pred ochorením COVID-19:
Prioritou organizátora je zdravie a bezpečnosť účastníkov. Z dôvodu COVID-19 je preto vhodné
dodržiavanie nasledovných pravidiel:
- Pri prezentácii a preberaní štartovných čísiel mať prekryté horné dýchacie cesty.
- Využívať dezinfekciu rúk a zvýšiť hygienu.
- Pred a po absolvovaní pretekov dodržiavať vzájomné rozostupy min. 2 metre.
- Informovať organizátora o zistených príznakoch Covid-19 u športovcov alebo členov
realizačných tímov.

Činovníci :

Predseda org. výboru :
Riaditeľ pretekov :
Tajomník pretekov :
Hlavný rozhodca :
Veliteľ tratí :
Hospodár pretekov :
Veliteľ kontrol :
Technické zabezpečenie :
Zdravotná služba :
Časomiera :

Ing. Karol Pavlíček – starosta
Mgr. Zdenko Michalides
Ing. Ján Žiška
Ing. Peter Lehotský
Milan Rajniak
Mgr. Andrea Šuchtárová
Ing. Jaroslav Zuskin
Ing. Jaroslav Piovár
Horská záchranná služba
Ručné meranie

Riaditeľ preteku

Hlavný rozhodca

Mgr. Zdenko Michalides

Ing. Peter Lehotský

