MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - KVR
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 XVIII. ročník
o putovný pohár primátora mesta Žiar nad Hronom
Usporiadateľ:
Spoluorganizátor:
Riaditeľ pretekov:

MŠK Žiar nad Hronom, spol.s r.o., Klub vodáctva a raftingu
Mestský úrad Žiar nad Hronom - odbor životného prostredia
Ján Žiak

Hlavný rozhodca:
Hospodár:

Stano Kytka
Lívia Klimentová

Dátum pretekov:
Miesto pretekov:
Prihlášky, informácie:
Prezentácia:
Stravovanie:
Ubytovanie:

11-12.6.2016
Žiar nad Hronom, rieka Hron
do 6.júna 2016, e-mail: livia.klimentova@gmail.com
do 9:00 hod., parkovisko pri slepom ramene Hrona (Rybárska bašta), Žiar n. Hr.
organizátor zabezpečí pretekárom občerstvenie a obed v cieli maratónu v Hliníku
vo vlastných stanoch v prírodnom táborisku pri lodenici alebo
v cieli v Revištskom Podzámčí rezerváciou vopred na: www.drevenicareviste.sk
slalom, 11 km maratón, 7 km zjazd

Disciplíny:
Kategórie:
Podmienky účasti:
Plavidlá:
Časový plán:

podľa typu lodí - R2, R4, R6, C2, P5, podľa veku a pohlavia pretekárov - žiactvo a
dorast do 18 rokov, dospelí - muži, ženy a podľa počtu prihlásených
posádky, ktoré sa prihlásia do 10.6.2015 20:00 h
vlastné lode - plastové kanoe (C2), nafukovacie rafty (R2), (R4), (R6), pramice (P5)
organizátor má obmedzený počet lodí R2, R6, P5 ktoré vie zapožičať na súťaž
6/10/2016
ubytovanie účastníkov vo vlastných stanoch pri rieke
6/11/2016
8:00 - 9:00 hod. prezentácia účastníkov pri slepom ramene v Žiari nad Hronom
9:00 hod. - losovanie posádok
9:30 - 10:30 hod. - štart slalomu po kategóriách
11:30 hod. - vyhlásenie výsledkov slalomu
12:00 - štart maratónu po kategóriách
15:00 - vyhlásenie výsledkov maratónu a udelenie pohára, obed
12.6.2016
10:30 - 10:45 štart zjazdu z Hliníka nad Hronom do Revištského Podzámčia
12:30 - vyhlásenie výsledkov v zjazde
Voľný program s možnosťou výstupu na hrad Revište, táborenie s hudbou

Popis trate maratónu:

štart maratónu - lodenica Žiar nad Hronom

Popis trate zjazdu:

cieľ maratónu - lodenica Hliník nad Hronom
štart zjazdu - lodenica Hliník nad Hr., cieľ zjazdu - Revištské Podzámčie, nad kempom

Ceny:

prvé 3 víťazné posádky v každej kategórii získajú diplom a medaily a absolútny
víťaz dorastu v maratóne získa putovný pohár primátora mesta Žiar nad Hr.
Bezpečnostné opatrenia: Plavidlá musia byť v dobrom technickom stave, vybavené lanom min. 6m
dlhým, náhradným pádlom. Všetci účastníci musia byť dobrí plavci, každý štartuje
na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať pokyny usporiadateľa. Pretekári do 15
Záverečné ustanovenia:

rokov musia mať plávacie vesty,ostatní min. 1 plávaciu vestu v lodi.
usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť propozície po dohode s rozhodcom

v závažných prípadoch.

