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ORGANIZÁTOR 

Slovakia Ring 

_v zastúpení: Ľuboš Miklovič, miklovic@slovakiaring.sk, +421 911 133 423 

Športový klub I-RS 

_v zastúpení:  Monika Hurbanová, mon@mon.sk, +421 903 797 245 

 Ľubomír Dait, lubomir.dait@gmail.com, +421 904 989 400 

 

DÁTUM A MIESTO KONANIA 

_27.7.2015, pondelok 

_Slovakia Ring, Orechová Potôň 

_GPS súradnice: 48° 3' 14.00" 17° 34' 14.87"  

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

_17.45 – 18.30 registrácia a prezentácia HOBBY 10K 

_17.45 – 19.30  registrácia a prezentácia OPEN polmaratón 

_18.45 štart HOBBY 10K 

_19.45 štart OPEN polmaratón 

_21.30 vyhlásenie víťazov 

 

DISCIPLÍNY 

>HOBBY 10K 

_obmedzenia: HOBBY 10K je určená pre hobby / rekreačných korčuliarov s kolieskami s maximálnym 

priemerom 90mm 

_pretekári do 15 rokov sa môžu zúčastniť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu 

_časový limit: 50 min. 

 

>OPEN POLMARATÓN 

_obmedzenia: OPEN kategórie sa môžu zúčastniť všetci korčuliari, ktorí v deň preteku dovŕšia minimálne 15 

rokov; kategória nie je obmedzená výkonnostne ani veľkosťou koliesok 

_časový limit: 1 hod. 30 min. 

 

TRAŤ 

_automoto okruh; asfalt 

>HOBBY 10K 

_4 okruhy, variant 3 (10,528 m) 
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>OPEN polmaratón 

_4 okruhy, variant 4 (23,688 m) 

 

KATEGÓRIE 

_JM15 / JZ15: juniori a juniorky do 15 rokov (HOBBY 10K) 

_JM18 / JZ18: juniori a juniorky do 18 rokov 

_M2 / Z2: muži a ženy do 29 rokov 

_M3 / Z3: muži a ženy do 39 rokov 

_M4 / Z4: muži a ženy do 49 rokov 

_M5 / Z5: muži a ženy do 59 rokov 

_M6 / Z6: muži a ženy nad 60 rokov 

 

CENY 

_prví traja muži a prvé tri ženy v disciplíne HOBBY do 18 rokov a prví traja muži a prvé tri ženy v kategórii 

nad 18 rokov získajú medailu a vecné ceny 

_prví traja muži a prvé tri ženy v disciplíne OPEN bez ohľadu na vekovú kategóriu 

 

BODOVANIE 

_každý pretekár získava body vo svojej disciplíne na základe umiestnenia 

_body za každý pretek Slovakia Ring inline cup sa spočítavajú po poslednom preteku 

_viac informácií v propozíciách Slovakia Ring inline cup 

 

REGISTRÁCIA 

_online: prostredníctvom vos-tpk – do 24.7.2015 

_offline: na mieste v deň konania pretekov od 17.45 do 18.30 (HOBBY 10K) a od 17.45 do 19.30 (OPEN 

polmaratón)  

 

PREZENTÁCIA 

_na mieste v deň pretekov  

_súťažiaci obdrží štartovací balíček so štartovým číslom a čipom 

 

ŠTARTOVNÉ 

_do 24.7. pri online registrácii a úhrade prevodom: 7 € (pri platbe po 24.7. nutné priniesť potvrdenie o 

zaplatení, aby sme vedeli vašu prihlášku spárovať s platbou), štartujúci v oboch kategóriách: spolu 10 € 

_v deň pretekov 27.7.2015 a úhrade v hotovosti: 10 €, čtartujúci v oboch kategóriách: spolu 15 € 

http://bit.ly/1MMdKoE
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ŠTARTOVÉ ČÍSLA 

_štartové číslo si pretekár umiestní na ľavé stehno_akýkoľvek zásah do štartového čísla (zohýbanie, strihanie 

a pod.) nie je povolený a pretekár s takto upraveným číslom bude diskvalifikovaný 

 

POISTENIE A BEZPEČNOSŤ 

_pretekár smie súťažiť výhradne s prilbou; pretekárom bez prilby nebude umožnený štart v žiadnej z 

kategórií 

_pretekár je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie  

_pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť; organizátor nezodpovedá za škody na zdraví 

alebo majetku spôsobené v súvislosti s pretekom 

 

PROTEST 

_protest sa podáva do 30 minút od ukončenia pretekov do rúk organizátora po zaplatení vkladu 10€ 

_v prípade neuznania protestu sa vklad nevracia 

 


