Propozície
5. kolo Hero Season Trophy Tour 2018
17.3.2018 – Štrbské Pleso

Usporiadateľ

TMR, a.s.

Štartujúce kategórie

MUŽI od 18 rokov
ŽENY od 18 rokov
JUNIORI od 12 do 17,99 rokov
DETI od 6 do 11,99 rokov
ELITE registrovaní jazdci, tréneri, lyžiarski inštruktori bez vekového
obmedzenia

Disciplína

1-kolový obrovský slalom

Trať

Trať č. 3 - Interski

Technické zabezpečenie

ŠK ESL, Hlavná 10, 032 02, Závažná Poruba

Štartovné

• 3 Eur online registračný poplatok cez www.gopass.sk pre držiteľov
šikovnej sezónky
• 10 Eur registračný poplatok cez www.gopass.sk pre ostatných/ všetky
vekové kategórie
V prípade ak sa štartovné nevypredá online na www.gopass.sk, bude sa
dať zakúpiť aj na mieste v deň pretekov, cena 10 €/ pre všetkých (aj
šikovných sezónkarov). Kapacita pretekov je obmedzená, preto
odporúčame zakúpiť štartovné vopred online cez www.gopass.sk

Štartovné čísla

Štartovné čísla budú vydávané pri prezentácií v deň podujatia v lokalite
Štrbské Pleso (spodná časť zjazdovky Interski) v čase 8:30- 10:30. Za
štartovné číslo sa platí záloha 10 €, ktorá bude po vrátení štartovného
čísla vrátená späť.

Prezentácia

17.3.2018, Štrbské Pleso (spodná časť zjazdovky interski) 8:30 – 10:30

Lanovky

Každý účastník podujatia musí mať platný skipass (skipass nie je
zahrnutý v cene štartovného)

Časový harmonogram

17.3.2018
8:30- 10:30 prehliadka trate (v prípade dobrých podmienok obhliadka
v trati „bokom“, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok
obhliadka mimo trate)
11:10 štart pretekov, štartuje sa systémom „kto kedy príde na štart“
13:00 predpokladané ukončenie pretekov
13:10 predpokladané vyhlásenie výsledkov v lokalite Štrbské Pleso

Meranie

Elektronické, Ing. Karol Šlachta

Ceny

Vyhodnotenie prvých troch pretekárov z každej kategórie

Rôzne

• usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov, ktoré budú
oznámené pri prezentácii
usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas
obhliadky a pretekov
výsledková listina bude po skončení pretekov zverejnená na www.vt.sk

Záchranná služba

THS – Štrbské Pleso

Kontakt

Infocentrum Štrbské Pleso
telefónny kontakt: +421 917 682 260
E-mailový kontakt: strbske@vt.sk

