
   

                   ŠTAFETOVÝ ŠPRINT TRIATHLON 2017 

 

 
1.   Organizátor:   Obec Demänovská Dolina 

2.   Termín:    30.09.2017  (sobota) 

3.   Miesto:    Demänovská Dolina, Jasná 

4.   Kategórie              Muži , Ženy, Zmiešané družstvá 

6.   Počet: 3 osoby 

7.   Poistenie:                    Povinné poistenie na zásah HZS 

8.   Štartovné: Dobrovoľné  

9.   Občerstvenie: Jednotlivé depá (citrusové ovocie, banány, kolový nápoj, soľ) 

 

10. Program: 9:00 hod. – 10:00 hod. Registrácia RIVER SIDE RESTAURANT 

                      

                               10:15 hod. Výklad trate 

  

                               10:30 Hromadný ŠTART RIVER SIDE RESTAURANT 

 

  

 

13.Súťažný poriadok:     Súťaží sa výlučne v trojčlenných družstvách, začíname 

hromadným štartom cyklistov. Cyklista odovzdá štafetu plavcovi 

ktorý v zasnežovacom jazierku na Bielej púti absolvuje plaveckú 

časť. Odovzdáva štafetu bežcovi, ktorý bude bežať na Priehybu, 

kde bude cieľ celej štafety v okolí údolnej stanice Twinlineru.  

 

14. Časomiera:                       Čipová, na štafetu bude pripadať jeden čip, ktorý bude plniť 

funkciu štafetového  kolíka. 

  

       

15. Trať:                           Cyklistická časť začína na Parkovisku pri RIVER SIDE 

RESTAURANT pri celkovej dĺžke 6,8 km a prevýšení cca 500 

výškových metrov.  

                     Plavecká časť sa bude konať v zasnežovacom jazierku 

na Bielej púti, kde plavec POVINNE V NEOPRÉNE absolvuje 

trať o dĺžke 240 m. 

                     Bežecká časť začína pre zasnežovacom jazierku 

a vyznačenou trasou v okolí zjazdovky na Bielej púti a končí na 

Priehybe, kde bude koniec štafety.  

 

16. Povinná výbava: Cyklista – cyklistická prilba a nabitý mobilný telefón 

                                          Plavec – celotelový neoprénový oblek 

                                          Bežec – nabitý mobilný telefón 

 



17. Organizačné pokyny:          Pretek štartuje v okolí RIVER SIDE RESTAURANT 

(bývalá  Kamenná chata pod Ľadovou jaskyňou) kde môžete 

svoje vozidlá bezplatne parkovať počas celého dňa. Vyhodnotenie 

sa bude konať na Obecnom úrade Demänovská dolina. V doline 

bude zabezpečená kyvadlová doprava, ktorá vás operatívne zvezie 

napr. z Bielej púte na vyhlásenie, resp. po vyhlásení k vašim 

vozidlám. Cyklistická časť sa bude konať za plnej premávky na 

štátnej ceste číslo 584 za asistencie motorizovanej hliadky Polície 

SR, plavecká časť bude zabezpečená HaZZ SR, bežecká časť 

silami OS HZS NT-sever. 

 

    

  

16.Vekové obmedzenie: v deň preteku dovŕšených 18 rokov! 

 

17.Prihlášky:  doplni Milan 

 

18.Kontakt     Oško: 0903 624 638, Žiak: 0903 624 373 

 

19. Vyhodnotenie: 14:00 hod. Obecný úrad Demänovská dolina, after párty 

 
   

                                          Maximálny počet  družstiev je 30! 

 

   

 

 

     Pretek je určený pre všetkých, najmä však hobíkom, ktorí s triatlonom začínajú.  

 

 

                             Tešíme sa na Vás! 
 


