MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - Klub vodáctva a raftingu
Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Zväz vodáctva a raftingu

Propozície

Hronský vodácky maratón XIII. ročník
o putovný pohár primátora mesta Žiar nad Hronom

Usporiadateľ:
Spoluorganizátor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Hospodár:
Dátum pretekov:
Miesto pretekov:
Prihlášky, informácie:
Prezentácia:
Cestovné:
Stravovanie:
Ubytovanie:
Disciplína:
Kategória:
Podmienky účasti:
Plavidlá:
Časový plán:

Popis trate:
Ceny:

Bezpečnostné opatrenia:

Záverečné ustanovenia:

MŠK, spol.s r.o., Klub vodáctva a raftingu
Mestský úrad Žiar nad Hronom - odbor školstva a športu
Ján Žiak
Mgr. Ľubomír Siheľský
Ivan Šimič
14.-15.mája 2011
Žiar nad Hronom, rieka Hron
do 11.mája 2011, mobil - 0903 513572, 0905 478226, em - stano.kytka@gmail.com
do 9:30 hod., Zvolen
usporiadateľ uhradí náklady na prevoz lodí zo Žiaru nad Hronom na štart
organizátor zabezpečí pretekárom v sobotu obed v cieli a občerstvenie do lodí,
v nedelu raňajky,dospelí za poplatok 4€
vlastné stany, v piatok a sobotu zabezpečené v uzatvorenom areáli
maratón P5 25 km, slalom
žiactvo a dorast do 18 rokov, dospelí
posádky, ktoré sa včas prihlásia
vlastné - pramica P5(povolená účasť 4 pretekárov v posádke),C2 ako doprovod
14.5. 2011 - do 8:00 hod. naloženie lodí a odchod účasníkov na štart
09:30 hod. - losovanie
10:00 hod. - štart vo Zvolene
12:30 - 14:00 hod. - obed, Staničná reštaurácia Žiar nad Hronom
15:00 hod. - vyhlásenie výsledkov v maratóne
15.5.2011 - 10:00 - slalom, v prípade vysokého stavu vody šprint
štart - Zvolen, cieľ - Rybárska Bašta Žiar nad Hronom
prvé tri posádky žiactva (dorastu) získajú za maratón diplom a medaily, víťaz
putovný pohár primátora mesta Žiar nad Hronom. Putovný pohár ostáva klubu,
ktorého posádka zvíťazí v troch po sebe idúcich ročníkoch.
plavidlá musia byť v dobrom technickom stave, vybavené lanom min. 6m
dlhým, náhradným pádlom, vylievačkou a vlnolamom. Všetci účastníci musia
byť dobrí plavci, každý štartuje na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať
pokyny usporiadateľa. Pretekári do 15 rokov musia mať plávacie vesty,
ostatní min. 1 plávaciu vestu v lodi. Doporučené vlnolamy.
usporiadateľ si vyhradzuje právo v závažných prípadoch po dohode s hlavným
rozhodcom zmeniť propozície

