
http://tjtatrangerlachov.sk/                                                         TJ TATRAN Gerlachov 

http://tjtatrangerlachov.sk/                                                         TJ TATRAN Gerlachov 

 
 
 
 

Telovýchovná jednota TATRAN Gerlachov v spolupráci s obcou Gerlachov 

a Slovenskou lyžiarskou asociáciou 

 

 

Usporiadajú  

 

28.12. - 29.12.2014 
 

 

57. ročník 

 

Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP 

 
Partneri TATRAN Gerlachov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Partneri BÚ SLA: 
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57. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP 

 
 

I. kolo Slovenského pohára dospelých, juniorov, I. kolo Slovenského pohára dorastencov,  I. kolo Slovenského pohára veteránov 

 

 

 
Všeobecné ustanovenia :  
 
 

Usporiadateľ :                    Z poverenia BÚ SLA  – TJ TATRAN Gerlachov 

 

Dátum konania :                 28.12.2014 - 29.12. 2014 

 

Miesto konania :                 Gerlachov – lyžiarsky areál (náhradné trate – športový areál na Štrbskom Plese) 

 

Prihlášky :                           Prihláška členov SLA musí (pri zvýhodnenom štartovnom) byť vyplnená on-line zo stránky www.slovak-ski.sk. 

Pre nie členov SLA napísaná na predpísanom tlačive (vzor http://www.slovak-ski.sk/evidencia/formulare/) s 

neskrátenými menami, /vrátane uvedenia kódu FIS ak nikdy nemal/la tak kód SLA/ a dátumami narodenia. 

Ostatné prihlásenia (emailom alebo písomne) budú sankcionované vyšším štartovným. Prihláška cez telefón nie je 

možná!  Najneskôr však do 27.12.2014 do 12:00 hod. tel.č.: 0904548260 (Martin Mlynár, info@distance-sport.sk) 

 

Účasť:                                 bez obmedzenia 

 

Prezentácia :                       27.12.2014 od 12:00 do 15:00 hod. pre všetky kategórie v zasadačke OcÚ v  Gerlachove. Vedúci družstiev                    

môžu prezentovať štartujúcich pretekárov aj telefonicky  na tel.č.: 0904548260 (Martin Mlynár, info@distance-

sport.sk) 

 

Štartovné :                           kategórie dospelých a dorastu :  .       5,- € 

                                              kategória veteráni :                             3,- €    

                                              neregistrovaný v SLA(okrem SZB)   10,- € 

 

Porada  ved. družstiev :    27.12.2014 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Gerlachov 

     28.12.2014 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Gerlachov 

 

Štartovné čísla :                 budú vydané  v dňoch: 28.12.2014 v čase od 8:30 do 10:15 hod. v priestoroch štartu (veteránskym kategóriám  do 

12:30 hod.). 29.12.2014 v čase od 8:00 do 9:15 hod v priestoroch štartu  (veteránskym kategóriám  do 11:45 hod.) 

 

Ubytovanie a strava:          organizátor nezabezpečuje, možnosti ubytovania: http://www.omegaclub.sk/, +421903/629141 

                                         

Doprava :                            na náklady vysielajúcej organizácie     

 

Kancelária pretekov:        Obecný úrad Gerlachov, Hlavná 110, 059 42 Gerlachov, tel. :  00421904548260 ( Martin Mlynár) 

 

Časový harmonogram:      27.12.2014 (sobota) - 14:00 - 15:30 oficiálny tréning 

              - 17:00 porada vedúcich družstiev 

 

                                             28.12.2014 (nedeľa) - 11:00 štart – dospelí, dorast a veteráni  

         - 14:30-15:30  oficiálny tréning 

         - 17:00 porada vedúcich družstiev 

 

  29.12.2014(pondelok) - 10:00 štart- dospelí, dorast, veteráni 

 

 

http://www.omegaclub.sk/
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Technické ustanovenia :  

28.12.2014,  (11:00 hod), spôsob behu: klasický    Štart: intervalový                                                                                                          

muži, juniori                                  10 km         K                        ženy, juniorky                             7,5 km       K 

starší dorastenci                             10 km         K             staršie dorastenky                        7,5 km       K 

mladší dorastenci                           7,5 km        K              mladšie dorastenky                      5 km          K 

predpokladaný čas štartu veteránskych kategórií  13:15 hod. 

veteráni   A, B, C               10 km        K   veteránky A,B,C                           5 km          K   

veteráni   D,E               5 km    K  

29.12.2014,   (10:00 hod), spôsob behu: voľný          Štart: hromadný                                                                                                                        

muži, juniori                                  15 km          F             ženy, juniorky                                10 km        F 

starší dorastenci                             7,5 km         F             staršie dorastenky                          5 km         F 

mladší dorastenci                           5 km            F             mladšie dorastenky                       5 km         F 

predpokladaný čas štartu veteránskych kategórií  12:30 hod. 

veteráni   A, B, C              10 Km         F   veteránky A,B,C                            5 km         F   

veteráni   D,E               5 km     F  

 

Predpis:                               preteká sa podľa PLP a Súťažného poriadku na sezónu 2014/2015 a tohto predpisu 

 

Trate:                                  štandardné homologizované trate v Gerlachove    

 

Oficiálny tréning :              27.12.2014: 14:00-15:30 hod, 28.12.2014: 14:00-15:30 hod 

 

Vyhlásenie výsledkov :      do 30min. po dobehnutí posledného pretekára, prví traja v každej kategórií         

                                 

Ceny:      vecné resp. finančné ceny 

 

Protesty :                            podávajú sa podľa súťažného poriadku 

 

Zdravotná služba :            Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, Vysoké Tatry    

 

Zmeny :                               V prípade nepriaznivých snehových podmienok a po dohode so ŠTK BÚ-SLA budú preteky presunuté na    

Štrbské pleso resp. odvolané.   Bližšie info: http://tjtatrangerlachov.sk/, http://www.slovak-ski.sk/ 

 

Rôzne :                                usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov v súlade s PLP, ktoré budú oznámené na porade 

vedúcich družstiev dňa 27.12.2014 a 28.12.2014.Presný časový harmonogram štartu sa určí na porade vedúcich 

družstiev a bude zverejnený na : http://tjtatrangerlachov.sk/, http://www.slovak-ski.sk/. Účastníci pretekov 

a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.  

Organizačný výbor : 

predseda OV :                   Ján Hroboň                             technický delegát :  Michal Šerfel             

Podpredseda :                    Martin Mlynár                                               riaditeľ pretekov :   Jozef Homola 

hospodár  pretekov:          Gabriela Homolová                           hlavný rozhodca :   Juraj Majlát 

hlavný usporiadateľ :        Peter Gánovský             sekretár :                 Michal Nikerle                                               

technické zabezpečenie :   Ľuboš Ludvik                                      veliteľ tratí:     Pavol Faix                      

        

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

                    predseda org. výboru                                                                      riaditeľ pretekov.   

Za ŠTK BÚ SLA rozpis schválil Peter Ďurčo dňa:  03.12.2014 
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