
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN 

GERLACHOV 

v spolupráci obcou Gerlachov a Slovenskou lyžiarskou 

asociáciou a AKHŠ 

                                                                usporiadajú 

    

 

7. októbra 2017 

Majstrovstvá Slovenska v behu na kolieskových lyžiach, 4. kolo Swenor Slovenského 

pohára v behu na kolieskových lyžiach a zároveň 

XVI. ročník pretekov v behu na kolieskových lyžiach 

„ Memoriál MUDr. Michala Guhra “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.tjtatrangerlachov.sk 
 

http://www.tjtatrangerlachov.sk/


Usporiadateľ:        TJ  Tatran  Gerlachov  

 

Dátum a miesto :  7. október 2017 – Gerlachov, okr. Poprad                         

 

 

Dĺžka trate: 6,4 km  

Miesto štartu: Gerlachov  

Miesto cieľa: Velický 

most  

Najnižší bod: 792 m.n.m.  

Najvyšší bod: 1 319 

m.n.m.  

Celkové stúpanie: 536 m.  

 

 

 

Dĺžka trate: 3,3 km  

Miesto štartu: Gerlachov  

Miesto cieľa: Tatranská 

Polianka  

Najnižší bod: 792 m.n.m.  

Najvyšší bod: 994 m.n.m.  

Celkové stúpanie: 202 m.  

 

 

 

 

Disciplíny :       3,3 km – dorast (Gerlachov- Tatranská Polianka- pod železničným prejazdom)  

    6,4km – Muži, Juniori, Ženy, Juniorky(Gerlachov – Velický most)                                

                           

Spôsob behu :          klasický spôsob 

 

Štart :                    Hromadný  -    10:00hod. / 2.štart 11:10hod. * presný harmonogram štartov sa určí na porade     

vedúcich podľa počtu pretekárov na jednotlivých typoch viazaní (predpoklad 1. štart Dorast, 2.štart 

Dospelí) 

                      

Kategórie :             Ml. Dorastenky        /2002,2003/             Ml. Dorastenci       /2002,2003/                                      

                               St. Dorastenky         /2000,2001/             St. Dorastenci        /2000,2001/  

                                Ženy a Juniorky       /1999 a staršie/        Muži a Juniori       /1999 a starší/  

 

Prihlášky :             Menovite do 4.10.2017  do 18,00 hod.,  e-mail : tj@tjtatrangerlachov.sk, po tomto 

termíne bude možné dohlásiť pretekárov iba v prípade voľnej kapacity lyží a za 

štartovné vo výške 10 eur 

V prihláške uviesť typ viazania (salomon, rottefela), kategóriu, klub a číslo     

registrácie pretekára v SLA 

        

                                     

Ceny  :    FINANČNÉ     Muži a juniori, Ženy a juniorky :  (70,50,30) 

        St. a Ml. Dorastenci,Dorastenky: (20,15,10) 

 

Štartovné :             5,-- € za pretekára (v cene je občerstvenie v cieli)  / neregistrovaný v SLA  10,- €   

 

Kancelária 

pretekov       :        Obecný úrad Gerlachov  

 

Prezentácia :          7.10. 2017  od 8,00 hod. do 9,30  hod. na Obecnom úrade v Gerlachove    

                                

Porada vedúcich:  9:30 hod na  obecnom úrade v Gerlachove 

 



Rôzne :                 Titul Majstra SR v behu na kolieskových lyžiach získava pretekár/pretekárka registrovaný 

v SLA. Preteká sa  podľa pravidiel SLA, na rovnakých kolieskových lyžiach, ktoré  

poskytne usporiadateľovi SLA. Lyže sa budú losovať po porade vedúcich.. Obecenstvo, 

pretekári a činovníci sa zúčastňujú pretekov  na vlastné nebezpečie. Preteky 

prebiehajú za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie. Podmienkou účasti je 

ochranná prilba a okuliare. Za stratu štartovného čísla sa platí 10,– €. Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov. Výsledky budú vyhlásené v Gerlachove do 

30 minút po dobehnutí  posledného pretekára. Odvoz pretekárov z cieľa na Velickom 

moste sa určí na porade vedúcich nakoľko je obmedzený vstup do priestoru cieľa. 
  

Jury:                        Riaditeľ pretekov: Jozef Homola, Veliteľ trate: Pavol  Faix,  

                                 Technický delegát: Matúš Jančík 

 

Organizačný  výbor :   Predseda: Ján Hroboň, Športový riaditeľ: Martin Mlynár, , Hlavný rozhodca: 

Juraj Majlát,  ,Hl. usporiadateľ: Ján Rusnák,  Sekretár: Viera Homolová, 

Hospodár:  Gabriela Homolová, Zdravotné zabezpečenie: Tatranská horská služba- 

dobrovoľný zbor Vysoké Tatry, Časomiera: Michal Nikerle ml. 

                             

               

 

 

 

  Jozef Homola  v. r.                                                      Ján Hroboň v. r.            

                riaditeľ  pretekov                                                         predseda  OV  

 

 

 

 

 

 

Tento rozpis bol schválený predsedom ŠTK BÚ SLA Petrom Ďurčom dňa 20.9.2017 
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