
 

PROPOZICIE: Krnačky Chopok -  4. Ročník o Veľkú cenu Jasnej 
 
Organizátor:  Tatry mountain resorts, a.s. 
Spoluorganizátor:  Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION HOREHRONIE 
Dátum: 25.02.2023 
Miesto: Chopok Juh – Krupová   
Kontakt:  Šimon Parobek +421 904 471 224 (marketingový špecialista TMR Jasná), 
 Slávka Pančíková +421 948 874 627 (rozvojová koordinátorka, eventová manažérka) 
Trať: Kosodrevina (1500 mnm) – Krupová (1100 mnm), dĺžka: 2,3 km, prevýšenie 400 m. Traverz 34a.  
 
Kategórie: dvojice - MUŽI , ŽENY, ZMIEŠANÝ TÍM 
POZNÁMKA: možnosť súťažiť v dvoch kategóriách. Samostatne v kategórií MUŽI alebo ŽENY plus v kategórií 
ZMIEŠANÝ TÍM.  
 
Prezentácia/ Registrácia:  
8:30 – 11:00 pri nástupnej stanici lanovky Krupová – Kosodrevina  
POZNÁMKA: Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastné riziko a podpisom registračného formulára súhlasí s použitím 
osobných údajom, fotografovaním a zverejním fotiek a výsledkov. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať usmernenia 
a pravidlá organizátora. 
 
Štartovné čísla: budú vyžrebované a vydané pri registrácií po zaplatení štartovného poplatku.                                                
POZNÁMKA: Súťažiaca dvojica má pridelený jeden dres. Dres má oblečená prvá osoba. Pri preberaní dresu sa platí 
záloha 10 eur, ktorá sa pri odovzdaní dresu vráti.  

 
Štartovné: 10 eur / krnačky 
Občerstvenie: občerstvenie pre pretekárov bude v priestore cieľa  
Parkovanie: parkovisko Krupová podľa pokynov parkovčíkov 
Vývoz a saní a manipulácia so saňami v stredisku: 

Sane sa budú vyvážať kabínkovou lanovkou Krupová Kosodrevina priebežne od  9.00 hod, hlavný čas 
vývozu je 11.00 – 12.00 hod. 
Oprávnení na  grátis vývoz lanovkou sú len osoby vlastniace kartu na vývoz (kartu preberajú súťažiaci 
pri registrácií).  
Pri nástupe a vývoze saní je nevyhnutné aby súťažiaci dodržiavali pokyny obsluhy lanovky 
a organizátora, aby nedošlo k obmedzeniu bežnej prevádzky a klientov strediska.  Pretekár je 
zodpovedný  za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí nerešpektovaním pokynov  obsluhy a neopatrnou 
manipuláciou so saňami. 
Pretek sa koná v  lyžiarskom stredisku, ktoré je v plnej prevádzke a preto pri presune na štart 
a celkový pohyb po stredisku so saňami musí rešpektovať túto skutočnosť . Na kritických miestach 
budú pohyb usmerňovať  organizátori. 

 
Predpis saní: Drevené sane bez plechov a sklznice, nie ohýbané plazy, mazanie ľubovoľné. 

          Kontrola saní bude prebiehať pri registrácii  
Technické a organizačné pokyny: Každý súťažiaci sa zúčastňuje na vlastné riziko a zodpovednosť.  

    Ochranná prilba je doporučená pre všetkých súťažiacich. 
    Súťažiacim sa zakazuje pretekať pod vplyvom alkoholu alebo iných  
    omamných látok! 
    Štart bude v dvojminútových intervaloch.  
 

Protesty: v priestore cieľa po vyvesení výsledkov s vkladom 50 eur hlavnému rozhodcovi 
Riaditeľ pretekov: Branislav Seleš  
Technický dozor: Ivan Temniak 
Marketingový suport: Slávka Pančíková 
Hlavný rozhodca: Branislav  Seleš 
Kontrola saní: Jozef Vrbovský 
Riaditeľ trate: Branislav  Seleš 
Zdravotná služba: HZS 


