
Novohradský pohár v nordic walking 2017 

Propozície 

I. IDENTIFIKÁCIA PRETEKOV 

Názov: Novohradský pohár v nordic walking 2017 

Dátum: 09.30.2017, 09:30 hod 

Miesto: Mestská rekreačná zóna Priehrada Ľadovo 

Popis pretekov:          Preteky v Nordic Walkingu 

Organizátor:               Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život, Nordic walking klub Lučenec , 

Mesto Lučenec 

II. PODMIENKY ÚČASTI 

Preteká sa podľa: 

 Pravidiel Nordic Walking vyhlásených Slovenskou asociáciou Nordic Walking 

[ PRAVIDLÁ NW POZRITE KLIKNUTÍM TU ], 

 propozícií tohto podujatia 

Pretekári štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť. 

Všetci  účastníci  sú  povinní  zabezpečiť  si  individuálne  zdravotné  poistenie.  Organizátor 

nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s 

účasťou pretekárov na podujatí. 

III.  KATEGÓRIE 

ID Kategória Rok narodenia ID Kategória Rok narodenia 

M Muži do 29 rokov 1988 – 1999 Z Ženy do 29 rokov 1988 – 1999 

M30 Muži 30-49 rokov 1968 – 1987 Z30 Ženy 30-49 rokov 1968 - 1987 

M50 Muži 50+ rokov do 1967 Z50 Ženy 50+ rokov Do 1967 

Pre zaradenie do súťažných kategórií je rozhodujúci rok narodenia. 

 

 

http://www.snwa.sk/sport/slovak-nw-tour/nw-tour-pravidla-nordic-walking/


IV. POPIS A MAPA TRATE 

Dĺžka :               7,4 km 

Prevýšenie:   114 metrov 

    min. 208 m.n.m 

   max. 274 m.n.m. 

Povrch :            nespevnený povrch, lesné  

    a štrkové  chodníky 

 

 

 

 

 

V.  REGISTRÁCIA A ŠTARTOVNÉ 

Registrácia na preteky  cez partnerský portál www.pretekaj.sk   

 6,00 € pre účastníkov prihlásených cez internet s  platbou do 31.08.2017 

 10,00 € pre účastníkov prihlásených cez internet s  platbou do 20.09.2017 

Registrácia na mieste nie  je možná.  

Platba:  

Spôsob platby a pokyny pre platbu si zvolíte pri procese registrácie, prosím riaďte sa pokynmi, ktoré 

vám zobrazí registračný systém a ktoré obdržíte v e-maily. Dostupné sú tieto možnosti:  

 Úhrada platobnou kartou VISA alebo MasterCard 

 Platba cez bankový prevod. 

Každý pretekár obdrží občerstvenie a  upomienkový predmet . 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.  V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže 

za seba pretekár nominovať iného účastníka.  

http://www.pretekaj.sk/


VI. HARMONOGRAM PODUJATIA 

08:00 – 09:00     Prezentácia pretekárov 

09:15                   Otvorenie podujatia 

09:30                   Štart pretekov  

VII. MERANIE ČASU A SYSTÉM ŠTARTU 

Pretekári sú pre identifikáciu označení štartovými číslami vpredu aj vzadu, ktoré musia mať 

pripevnené viditeľne počas trvania závodu. Systém štartu môže byť „vo vlnách“ podľa kategórií. 

Pretekári sú povinní odštartovať v rámci svojej kategórie, uvedenej na štartovom čísle v zmysle 

pokynov usporiadateľov. Meranie času manuálne zabezpečuje hlavný rozhodca.  

VIII. OBČERTSVENIE 

Na trati :  voda 

Štart / cieľ:  nápoje, ovocie, obed – guľáš  

IX. ŠATNE 

Organizátor podujatia zabezpečí priestor na prezlečenie pretekárov a úschovu batožiny v priestore 

štartu a cieľa. Organizátor podujatia nezodpovedá za odložené cennosti v batožine  pretekárov. 

X. ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

Zdravotníci v priestore štartu/cieľa. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné 

poistenie. 

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť.  

XI. PROTESTY 

Protesty a námietky sa podávajú hlavnému rozhodcovi najneskôr do 10 minút po prejdení pretekára 

cieľom. 

XII. OCENENIA 

Pre každú z vyhlásených kategórií  prví traja budú odmenení vecnými cenami.   



XIII. Dôležité upozornenia 

Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom 

dotknutej osoby, ktoré dostane na email po zaplatení štartovného. Prevzatím štartovného čísla 

účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho 

zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia 

dodržiavať zásady fair-play a pokyny organizátorov.  

Každý účastník je povinný poskytnúť pomoc inému pretekárovi, ktorý sa ocitne na trati v stave núdze.  

Účastnícky limit na preteky je 100 pretekárov.  

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny času a miesta konania podujatia, prípadne úpravu propozícií, 

trasy pretekov a iných skutočností, vplývajúcich na organizáciu a priebeh pretekov v dôsledku 

nepredvídateľných skutočností a pre zachovanie bezpečnosti a zdravia účastníkov podujatia. Pokiaľ 

príde počas pretekov k podmienkam, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a život pretekárov, môže 

organizátor preteky predčasne ukončiť, prípadne zrušiť. 

XIV.  Organizačný výbor 

Predseda OV:  Štefan Lieskovský 

Členovia OV:   Eduard Brodniansky, Janka Brodnianska, Ján Šáro, Laura Šárová, Danica 

Kancková, Simona Šimová 

Hlavný rozhodca:  Ján Mižúr  

Foto:  Stanislav Novotný 

  


