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ORGANIZÁTOR 

Kultúrne centrum SIHOŤ, Osvienčimská 3, 91101 Trenčín, web: www.kcsihot.sk, 
www.trencininline.sk, facebook: @trencininline 

Riaditeľ pretekov: Ing. Ivan Slaný 

Športovo technický riaditeľ: Ing. Ivan Golej, PvD 

SPOLUORGANIZÁTOR 

Marathon Banská Bystrica, s.r.o., Internátna 2318/24, 97404 Banská Bystrica, ON POINT - občianske 
združenie, web: www.marathonbb.com 

Dual Sport, s.r.o., Na Záchras� 382/18, 010 09 Žilina, web: www.dualsport.sk 

PROPOZÍCIE SLOVENSKÝ POHÁR 

Propozície Slovenský pohár KOLOBEH (Banská Bystrica, Trenčín, Žilina) TU. 

DÁTUM KONANIA 

01.08.2020 

LIMIT ÚČASTNÍKOV 

100 

MIESTO KONANIA 

Trenčín, priemyselný park 

GPS: 48° 53' 22.9974995" N, 18° 0' 16.4498806" E (48.889721528, 18.004569411) 

ŠTART A CIEĽ  

Trenčín, priemyselný park, (v blízkos� spoločnos� FACILITY SYSTEM HUB) 

PREZENTÁCIA 

V deň pretekov 01.08.2020 od 11:00 hod. 

TRAŤ  

Asfaltová komunikácia, s minimálnym prevýšením. Preteky sa konajú na uzavretých komunikáciách 
priemyselného parku. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinný riadiť sa pokynmi 
usporiadateľov a príslušníkov polície. Smer pretekov je pro� smeru hodinových ručičiek. Preteká sa 
v pravom jazdnom pruhu, tak aby pretekár neohrozoval ostatných. Okruh má dĺžku 2,9 km, 5 
okruhov cca 15 km. 

DISCIPLÍNY 

Muži, ženy. 

VEKOVÝ LIMIT 

15 rokov ( rok narodenia 2005 a starší ). Pri účastníkoch do 18 rokov je potrebný súhlas zákonného 
zástupcu. 

http://www.kcsihot.sk/
http://www.trencininline.sk/
https://www.facebook.com/trencininline/
http://www.marathonbb.com/
http://www.dualsport.sk/
https://sportovekolobezky.wordpress.com/slovensky-pohar/?fbclid=IwAR20zuv4yvi4xikkdGTSKIYNHvvS7ut98374YjU8dtQJPptHGZ1GRtmHJEA
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VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 

V každej vypísanej disciplíne budú ocenení prví traja. 

ŠTARTOVNÉ 

 9 € - pri zaplatení prevodom/pripísaní na účet usporiadateľa do 31.03.2020 
 12 € - pri zaplatení prevodom/pripísaní na účet usporiadateľa do 30.06.2020 
 18 € - pri zaplatení prevodom/pripísaní na účet usporiadateľa do  26.07.2020 
 20 € - pri zaplatení (registrovaní už vopred) osobne pri prezentácii 01.08.2020 
 25 € - pri registrovaní a zaplatení v deň pretekov 01.08.2020 

Štartovné odporúčame uhradiť ihneď po registrácii, najneskôr do skončenia "vlny" štartovného. V 
prípade neuhradenia štartovného do 31.03.2020 (9€) resp. 30.6.2020 (12€), budú prihlásení 
pretekári vyradení zo štartovej lis�ny. Pre pretekárov je pripravených 100 štartových čísiel. Registrácia 
je platná až po uhradení štartovného. Po vyčerpaní štartových čísiel môže byť registrácia predčasne 
ukončená. 

Výška štartovného je podľa dátumu uhradenia (nie prihlásenia), resp. pripísania štartovného na účet 
organizátora. Online registrácia končí 26.07.2020. Po tomto termíne je možné uhradiť štartovné a 
registrovať sa na mieste. V deň pretekov je možná registrácia najneskôr 60 minút pred pretekmi za 
zvýšené štartovné. 

Pri platbe na mieste si pripravte presnú sumu pre zrýchlenie platby i prezentácie. 

BANKOVÉ SPOJENIE 

SK 09 8360 5207 0042 0004 7338 MBANK  

SK 97 8330 0000 0026 0107 5269 FIO BANKA 

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

11:00 hod. - prezentácia pretekárov (končí 1 hodinu pred začiatkom disciplíny) 

12:00 hod. - Slovenský pohár kolobehu 15 km (muži/ženy) 

12:50 hod. - Vyhodnotenie kolobehu 

14:15 hod. - De� do 5 rokov (300 m) 

14:25 hod. - Žiaci/Žiačky C (1,4 km) 

14:45 hod. - Žiaci/Žiačky B (2,8 km)  

15:00 hod. - FITNESS/OPEN/Žiaci A/Žiačky A (8,6 km) 

15:45 hod. - Vyhodnotenie (disciplíny na 300, 1 400 a 2 800 metrov a 8,6 km) 

16:30 hod. - MARATÓN, POLMARATÓN (HOBBY, SPEED) muži 

16:31 hod. - MARATÓN, POLMARATÓN (HOBBY, SPEED) ženy 

19:00 hod. - Vyhodnotenie (disciplíny na 42 km a 20 km) 

Ohlásenie neúčas� pretekára: Zaplatené štartovné sa späť vracia iba v prípade závažných osobných 
udalos� (napr.. úraz, choroba) najneskôr 14 dní pred konaním pretekov. Výška vrátenej sumy je 
zaplatené štartovné znížené o 5 € plus prípadné bankové poplatky. Prevod štartovného na iného 
pretekára je možný len počas trvania online registrácie (do 26.07.2020) za poplatok 5€. 

V deň pretekov je možná len nová registrácia so štartovným platným v deň registrácie. 
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PARKOVANIE 

Pre korčuliarov a návštevníkov je možnosť parkovania i v priestoroch spoločnos� FACILITY SYSTEM 
HUB a ďalších parkoviskách priemyselného parku. Parkoviská je možné použiť podľa pokynov 
organizátorov. Počas konania pretekov od 12:00 hod. do 19:00 hod. je pretekársky okruh z dôvodu 
bezpečnos� pretekárov uzavretý. Vjazd a výjazd bude umožnený len v krátkom časovom úseku od 
16:00 - 16:15 hod. Preto žiadame účastníkov, ktorí plánujú odísť počas uzávery, aby parkovali mimo 
areál priemyselného parku napr. na Brnianskej ulici (cca 250 m od štartu/cieľa). 

POISTENIE 

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť 
za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste 
ich konania. Všetci účastníci poduja�a sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca. 

POVINNÁ VÝBAVA 

Pre všetkých účastníkov je povinná prilba (aj cyklis�cká). U účastníkov mladších ako 15 rokov sú 
odporúčané chrániče rúk, lakťov a kolien. Organizátor nemá prilby na zapožičanie. 

ŠATNE A ÚSCHOVNE 

V areáli poduja�a - info bude upresnené pri prezentácii. 

MERANIE ČASU  

Bude použitý plne automa�cký systém - elektronická časomiera. Za správny počet odjazdených 
okruhov zodpovedá súťažiaci. Preto odporúčame využiť buď technické prostriedky, alebo poveriť 
touto úlohou osobu zo svojho sprievodu.  

UMIESTNENIE ČIPU 

Umiestnený na nohe nad topánkou. 

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA  

Štartovné číslo sa umiestni na to stehno, na ktorej strane je časomiera resp. kamera - ľavé stehno. V 
prípade, že štartové číslo nie je možné umiestniť na šortky, umiestni si ho pretekár/-ka na hruď. 
Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý 
poruší toto pravidlo môže byť diskvalifikovaný. 

OBČERSTVENIE  

K dispozícii bude: voda, minerálka, ovocie a v cieli nealko pivo. Počas vytrvalostných pretekov bude 
občerstvenie umiestnené pri tra�. Použité �aše/poháre je zakázané odhadzovať mimo priestor 
občerstvenia. To bude považované za nešportové správanie. Odovzdanie prázdnej �aše je možné len 
v priestore občerstvenia do pripravených nádob.  

Občerstvenie sa bude poskytovať len v pravej čas� vozovky. Ľavá časť je vyhradená pre plynulý a 
bezpečný prejazd pretekárov, ktorí v danom okruhu nemajú záujem o občerstvenie.   
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LEKÁRSKA POMOC 

Organizátorom je zabezpečená počas trvania celých pretekov v priestoroch štartu/cieľa. 

DISKVALIFIKÁCIA 

o Predčasné odštartovanie - týka sa žien pri vytrvalostných disciplínach. 
o Nepouži�e alebo odloženie prilby počas pretekov. 
o Použi�e slúchadiel počas pretekov. 
o Nešportové správanie. 
o Zásah, úprava štartového čísla. 
o Štart pod cudzím menom. 

PROTESTY 

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas pretekov, sa musia podať písomne do 
30 minút po zverejnení výsledkov, s vkladom 10,- EUR. 
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