Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Klub vodáctva a raftingu
Ul. A. Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom

Propozície

Hronský vodácky maratón XX. ročník
o putovný pohár primátora mesta Žiar nad Hronom
Usporiadateľ:
Spoluorganizátor:
Sponzor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Organizátor:
Dátum pretekov:
Miesto pretekov:
Prihlasovanie:
Prezentácia:
Stravovanie:
Ubytovanie:

MŠK Žiar nad Hronom, spol.s r.o., Klub vodáctva a raftingu
Mestský úrad Žiar nad Hronom
Pivovar Steiger, a.s. Vyhne
Ján Žiak
Stano Kytka
Lívia Klimentová
8.6.-10.6.2018
rieka Hron na úsekoch Slov. Lupča - B.Bystrica – Hr. Dúbrava - Žiar n. Hr. – Hliník n. Hr.
hlavná časť pretekov štart: Hron pri Žiarskom rybníku a cieľ: Hliník n. Hr.
Do 4. júna 2018, e-mailom na adrese: vodaciodhrona@gmail.com
pre hlavnú časť 9.6. do 10:00 hod., parkovisko pri Žiarskom rybníku pri Hrone
Vopred prihlásení účastníci dostanú občerstvenie a kapustnicu v cieli
vo vlastnej réžii v táboriskách popri trase maratónu

Disciplíny:

1. Maratón na vybranom úseku Hrona s možnosťou výberu začiatku maratónu podľa náročnosti:
8.6. z Mlynčoka nad B.Bystricou do Zvolena / Hr. Dúbravy, 9.6 – z Hr. Dúbravy/ Žiaru n.Hr.(Ryb.
Bašta) do Hliníka n.Hr.(hlavný úsek maratónu) /Rev. Podzámčia, 10.6. - z Hliníka n.Hr./Rev.
Podzámčia do Rudna n.Hr./Novej Bane
2. Súčasťou podujatia bude preukázanie vodáckych zručností – šprint (priama plavba), slalom
(plavba okolo prekážok), hod hádzačkou na cieľ (záchrana z brehu) pri/na rybníku v Žiari n.Hr. so
začiatkom dňa 9.6. o 10:00 h

Kategórie:

podľa veku a pohlavia účastníkov – juniori do 18 rokov, dospelí – muži, ženy a podľa počtu
prihlásených, podľa typu lodí - R2, R4, R6, C2, P5

Podmienky účasti:

Dobrí plavci, ktorí nahlásia účasť na podujatí vopred telefonicky /mailom najneskôr do 4.6. do 18:00
– nahlasované údaje sú - mená účastníkov, vybraný úsek maratónu na splavenie, typ vlastnej lode
alebo požiadavka na loď a veľkosť a počet posádok

Lode:

vlastné/zapožičané lode - plastové kanoe (C2), rafty (R2), (R4), (R6), pramice (P5)

Časový plán:

08.06.2018 úsek maratónu z Mlynčoka nad B.Bystricou do Zvolena/ Hr. Dúbravy
09.06.2018 úsek maratónu zo Zvolena/Hr. Dúbravy cez Žiar n.Hr. do Hliníka n.Hr./Rev. Podzámčia
8:00 - 10:00 oficiálna prezentácia účastníkov podujatia na hlavnú časť zo Žiaru n.Hr.
16:00 – vyhlásenie výsledkov hlavnej časti maratónu v Hliníku n.Hr.
10.6.2018 úsek maratónu z Rev. Podzámčia do Rudna n.Hr/Novej Bane
16:00 oznámenie výhercu špeciálnej ceny za prejdenie najdlhšieho úseku
Hrona posádke, ktorá preukáže potvrdenkami z lodeníc/bufetov s dátumami 8-10.6.
prejdenie a splavenie najdlhšieho úseku Hrona na stanovenej trase

Ceny:

Posádky, ktoré obsadia prvé 3 miesta v hlavnej časti maratónu v súťažnej kategórii,
získajú diplom a medaily. Víťazná posádka do 18 rokov a dospelých získa putovný
pohár primátora mesta

Bezpečnostné
opatrenia:

Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť a za neplnoletých
zodpovedajú ich rodičia. Prihlásené lode musia byť v dobrom technickom stave,
vybavené lanom min. 6m dlhým. Všetci účastníci musia byť dobrí plavci a sú povinní
riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Bezpečnostné opatrenia podľa aktuálnych
poveternostných podmienok sú plávacie vesty, bundy do dažďa, prilby alebo iné
pokrývky hlavy, pevná obuv do vody, krém na opaľovanie, vodeodolné uviazateľné
obaly, rukavice, pitie. Pre deti do 15 rokov sú plávacie vesty povinné.

Záverečné
ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť propozície po dohode s rozhodcom
v závažných prípadoch.

