
 

POKYNY PRE PRETEKÁROV – 16. apríl 2022 – ŠTRBSKÉ PLESO 

10:00 – 11:30 Prezentácia 

• Pretekári na mieste – prosíme o vyplnenie prihlášky 

• Pretekári na detské bežky sa registrovať nemusia, stačí prísť na štart 

• Jednorazové štartové čísla si pripevnite na prednú hornú časť tela. Čísla sa nevracajú. 

• Čip si pretekár prevezme pri prvom štarte (ak ide kros šprint tak si čip necháva až do 

hromadného štartu) 

11:30 – 13:00 Detské bežky 

• Malé deti si môžu bezplatne vyskúšať papučkové lyže a získať drobnú odmenu 

• Staršie deti do 10 rokov – prekážková trať na vlastných lyžiach za odmenu 

12:00 Štart SnowKidz Šprint s prekážkami – muži / ženy  

štartové čísla 1-200  

12:30 Štart SnowKidz Šprint s prekážkami – žiacke kategórie  

štartové čísla 301-400 

• Pretekári prihlásení na 5/2 km môžu v tejto disciplíne štartovať bezplatne 

• Na štarte musíte mať čip umiestnený na nohe a odovzdať ho v cieli ak nebudete pretekať na 2 / 

5 km. 

• Žiaci pretekári získajú v cieli účastnícku medailu, kategórie muži/ženy až po hromadných 

štartoch. 

• Štartuje sa podľa štartového čísla na pokyn štartéra. 

• Starší pretekári ako žiaci, môžu štartovať iba ak sú prihlásení na 2 a 5 km trať. 

Pretekári, ktorí nechcú štartovať na Cross Sprint to oznámia pri prezentácii. 

• Mapa prekážkovej trate bude zverejnená ráno pred podujatím. 

• Všetci pretekajú na rovnakej trati a musia prekonať všetky prekážky. 

• Nesprávne vykonanú prekážku je nutné opakovať, inak bude udelená časová penalizácia 

13:30 Hromadný štart na 2 km 

13:45 Hromadný štart na 5 km (2 x 2,5 km) 

• Na štarte musíte mať čip umiestnený na nohe a odovzdať ho v cieli  

• Po kraji bude ťahaná aj klasická stopa 

• Prísny zákaz pretekať so slúchadlami, zvieraťom alebo bez bežkárskej výstroje 

• Účastnícku medailu obdržia iba pretekári 2 a 5km, ktorí prejdú cieľom 

Vyhlásenie výsledkov a tombola 

• Do 30 minút po dobehnutí posledného pretekára bude vyhlásenie výsledkov 

• TOMBOLA sa žrebuje zo všetkých prihlásených štartových čísel – vyžrebovaní pretekár musí byť 

prítomní. V prípade, že nie je prítomní, prebehne ďalšie žrebovanie. 


