
 

 

 
SLIEZSKY VRCHÁR 2015 

Preteky s hromadným štartom do vrchu 
Usporiadateľ:  Horský hotel Sliezsky dom a PROefekt team  
Dátum:   13.6.2015 
Miesto pretekov: Tatranská Polianka 
Riaditeľ pretekov:    Martina Hudáková, +421 911 882 879, recepcia@sliezskydom.sk   
Ďalšie informácie:   www.sliezskydom.sk 
 
Účasť:   Obmedzená na max 100 pretekárov.   
Kategórie: JUNIORI, JUNIORKY – od 15 do 18 rokov  
 MUŽI - od 19 do 39 rokov    
 ŽENY - od 19 rokov 
 SENIORI - od 40 rokov   
 
Prihlášky:   na recepcia@sliezskydom.sk  alebo v deň pretekov  
 
Kancelária pretekov:  Sanatórium Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka, 06201 Vysoké Tatry 
Prezentácia:  od 11:00 do 12:30 
Rozhodcovský zbor: v zmysle SZC 
Ubytovanie:   Horský hotel  Sliezsky dom, email: recepcia@sliezskydom.sk  
Cena pre pretekárov  Informáciu o zvýhodnených cenách pre pretekároch nájdete na  
www.sliezskydom.sk/pobyty 
 
Štartovné      15,00€ /pri registrácii po 20.5.2015 a v deň pretekov/  

12,00€ /pri registrácii do 20.5.2015/  
 

Účet pre zasielanie poplatku SK1511000000002921880697 do popisu platby uviesť meno 
pretekára. Pri registrácii v deň pretekov bude štartovné vyberané v hotovosti.  
V štartovnom je zahrnuté: pitný režim, občerstvenie, uzamykateľne šatne a sprchy po 
pretekoch. 
 
Program:    11:00: 12.30  prezentácia v Sanatóriu Dr. Guhra n.o., Tatranská 

Polianka  
   12:45: výklad trate   
   13:00: štart, rampa Tatranská Polianka 
 15:30: vyhodnotenie pretekov, tombola  
 
Trať:   štart: rampa, Tatranská Polianka /1005 m/   
    cieľ: horský hotel Sliezsky dom /1670 m/                         Dĺžka: 6,7 km 
 
Zdravotné zabezpečenie: HZS Vysoké Tatry 
 
Ceny: Cena pre absolútneho víťaza – pobyt pre 2 osoby /2 noci  

na Horskom hoteli Sliezsky dom  
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Ostatné kategórie:  vecné ceny 
 

Záverečné ustanovenia:  

- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo s vyhovujúcim zdravotným stavom. 

- Preteká sa za plnej cestnej premávky podľa pokynov organizátorov a polície.  

- Cyklistická prilba je povinná počas pretekov. 

- Všetci účastníci pretekov sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky platné v SR. 

- Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu.  

- Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári, alebo ich sprievod ani za škody, 

ktoré vzniknú pretekárom, eventuálne ich sprievodu.  

- Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise. 

 

 
 

Rozpis schválený ŠTK CC SZC (28.04.2015)  

 

   

Pavol Gálik Martina Hudáková 

Predseda ŠTK CC SZC       Riaditeľ pretekov  

 


