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11..RROOČČNNÍÍKK  
 

 

Organizátor:   1.Ruţomberská lyţiarska, a.s.  

Termín konania: Sobota 15.august 2009 

Miesto konania: Hrabovo – Malinô Brdo 

 

Trať: Kategória Hobby (viď niţšie - mapa Bike Parku trasa č.1) 

 Dĺţka: 4300 m, prevýšenie 423m 

 Kategória Profi ( viď niţšie - mapa Bike Parku trasa č.3) 

 Dĺţka: 2200 m, prevýšenie 423 m 

 Pre obidve spoločné: 

 Štart: 961 mnm, vrcholová stanica kabínovej lanovky 

Cieľ : 535 mnm, Hrabovo-údolná stanica kabínovej lanovky 

Prezentácia: 

8.oo – 09.3o hod. Ruţomberok – Hrabovo, údolná stanica kabínovej lanovky 

 

Štartovné:  15 € (zahrňuje celodenný lístok na prepravu lanovkou) 

Časový harmonogram: 

08.3o – 10.oo   voľný tréning na trati 

10.3o   štart 1.kolo – kategória Hobby 

11.15   štart 2.kolo – kategória Hobby 

12.45     štart 1.kolo – kategória Profi 

14.00    Štart 2.kolo – kategória Profi  

15.45   vyhlásenie výsledkov – bar Ruţa Ski - údolná stanica kabínkovej  

   lanovky 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časy štartov 2.kola kat.Hobby a 1.resp 2.kola  kat.Profi v závislosti 

od počtu pretekárov. V prípade posunu jednotlivých kôl – zmeny času upresní organizátor na mieste. 

 

Pravidlá súťaže: 

Kaţdý pretekár absolvuje 2.kolá, víťazom sa stáva pretekár s najniţšim časom lepším z 

obidvoch kôl 

Štartuje sa intervalo po 1 min., podľa štartových čísel 

 

Kategórie: Hobby (bez rozdielu veku a pohlavia) 

  Profi Muţi ( roč.1991 a starší) 

   Juniori (roč. 1992 a mladší) 

   Ţeny ( bez rozdielu veku)  
Organizátor si vyhradzuje právo otvoriť kategóriu v prípade min.počtu 3 pretekárky - v opačnom 

prípade budú pretekárky zaradené do príslušnej muţskej kategórie  . 

Podmienky štartu: 

Vek minimálne 12 rokov 

Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu 

Štart na vlastné nebezpečenstvo 

Ochranná cyklistická prilba 

Bicykel v dobrom technickom stave 

Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy 

Prihlášky a informácie: 

  e-mailom na info@skipark.sk resp. telefonicky 044-432 26 06, 0907 839 754 

Ceny: Kategória Hobby – ocenení budú prví piati pretekári, vecné ceny 

 Kategória Profi – ocenení budú prví traja v kaţdej kategórii, vecné ceny   

 Prví piati v absolútnom poradí obdrţia finančné odmeny nasledovne: 

  1.)100€   2.)50€   3.)30€    4.)20€    5.)10€ 

Lekárke zabezpečenie: 

  HS Veľká Fatra, okrsok Ruţomberok

mailto:info@skipark.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


