
 

 

 

Porada vedúcich družstiev 11. marec 2016 

1. Riaditeľ pretekov Marek Šerfel privítal hostí a predstavil organizačný výbor a upozornil, že porada 

vedúcich družstiev je spoločná pre obidva pretekové dni. 

 

2. Program na 12.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Štartové čísla – prvobežec modré, druhobežec čierne 

 Bol spojený štart žien so staršími dorastenkami, ženy budú vpredu. 

 Do štartovej listiny sú nasadení dvojice podľa súčtu bodov, pretekári bez bodov sú žrebovaní a na 

záver idú zmiešané dvojice. 

 Po trati sa môžu pohybovať iba pretekári a tréneri s označením. Môžu byť použité aj označenia od 

SLA. 

 Servis bude možný v odovzdávacom území a servisman musí byť označený. Lyže sa neznačia. 

 Pri príchode na štart sa budú nasadzovať čipy a zbierať v cieli a v odovzdávacom území. Snažte sa 

po odovzdávke zbytočne opakovane nepretínať medzičas, ktorý je pred odovzdávacím územím. 

 Úprava trate ráno o tretej.  

 

3. Program na 13.3.2016 

 

 

 

  

do 08:00  preberanie št. čísel, kontrola súpisiek, úhrada štartovného 

09:30  mladší žiaci 500 m  09:45  mladšie žiačky 500 m 

10:00  staršie žiačky 1 km  10:20  starší žiaci 1 km 

do 10:00 preberanie št. čísel, kontrola súpisiek, úhrada štartovného 

TRAŤ 1,4 km 

11:15 mladší dorastenci  11:45 mladšie dorastenky 

12:05 starší dorastenci  12:25 ženy + staršie dorastenky 

12:45 muži 

13:45 – vyhlásenie výsledkov 

14:00 – 15:00 oficiálny tréning 

PREZENTÁCIA V KANCELÁRII PRETEKOV 

do 08:00  preberanie št. čísel, kontrola súpisiek, úhrada štartovného 

09:00 žiacke kategórie        Posun štartu o 30 minút!!! 

do 10:00  preberanie št. čísel dorast dospelí, veteráni 

10:30 dorastenci, dospelí 

10:45 vyhlásenie žiakov 

13:00 veteráni 

14:00 vyhlásenie dorast, dospelí, veteráni 



Rozpis štartov: 

Čas štartu Názov kategórie Trať 

9:00:00 ml. žiaci 2004 2,5 km (HD:25 MC:25 TC:78) 

9:07:00 ml. žiačky 2004 2,5 km (HD:25 MC:25 TC:78) 

9:12:00 ml. žiaci 2005 a ml. 2,5 km (HD:25 MC:25 TC:78) 

9:18:00 ml. žiačky 2005 a ml. 2,5 km (HD:25 MC:25 TC:78) 

9:27:00 st. žiačky 2002 4 km - 2x2km (HD:23 MC:23 TC:112) 

9:30:00 st. žiačky 2003 4 km - 2x2km (HD:23 MC:23 TC:112) 

9:40:00 st. žiaci 2002 5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:156) 

9:45:00 st. žiaci 2003 5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:156) 

10:30:00 ml. dorastenky 2000-2001 7,5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:234) 

10:33:00 st. dorastenky 1998-1999 10 km - 4x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:312) 

10:36:00 ml. dorastenci 2000-2001 10 km - 4x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:312) 

11:15:00 muži 1995 a st. 30 km -12x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:936) 

11:15:00 juniori 1996 -1997 30 km -12x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:936) 

11:17:00 st. dorastenci 1998-1999 15 km -6x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:468) 

11:20:00 ženy 1995 a st. 15 km -6x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:468) 

11:20:00 juniorky 1996 -1997 15 km -6x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:468) 

13:00:00 veteráni muži 1986-1977 10 km - 4x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:312) 

13:01:00 veteráni muži 1976-1967 10 km - 4x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:312) 

13:02:00 veteráni muži 1966-1957 10 km - 4x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:312) 

13:03:00 veteráni muži 1956-1947 5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:156) 

13:03:00 veteráni muži 1946 a st 5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:156) 

13:04:00 veteránky ženy 1986-1977 5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:156) 

13:04:00 veteránky ženy 1976-1967 5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:156) 

13:04:00 veteránky ženy 1966 a st. 5 km - 2x2,5 km (HD:25 MC:25 TC:156) 

 

 Aj na rozjazďovanie treba mať čísla, servis a tréneri musia byť 

označení a môžu sa pohybovať iba bez lyží. 

 Prosíme Veteránov, aby rešpektovali organizátorov a rozjazďovali 

sa iba na rozjazďovacom kole (ihrisko + malý zjazd do štadióna). 

 Občerstvovacia zóna v nedeľu pre dlhé trate je na úseku medzi 

svetelnou tabuľou a hotelom Patria. 

 

4. Technický delegát kladne zhodnotil prípravu areálu a tratí a zaželal 

veľa úspechov 

5. Riaditeľ pretekov pozval zúčastnených na otvárací program a večeru. 

 

Štrba, 11. 3. 2016 17:15 – 18:10 

 

TD: Juraj Tóth      Riaditeľ pretekov: Marek Šerfel        Sekretár:  Matúš Jančík 

 

OZNAM BÚ SLA: 

Prosíme trénerov, aby čim skôr nahlásili organizátorom ďalších pretekov svoj záujem o využitie možnosti ubytovania 

v Telocvični na Skalke po nočných pretekoch do druhého na Cross Country Cross – 19.-20.3.2016 

Občerstvovacia 

zóna 


