
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Usporiadate� pretekov: Športový klub ARCHING v spolupráci s OZ Kalokagatia 
Termín:   05.-06.11.2011 
 
Miesto pretekov: Letisko Spišská Nová Ves 
Riadite� pretekov: Michal Kuvik 
Druh pretekov:  vozíky - šprint 
Tra� pretekov:  5 km,  po�né cesty, prevýšenie 50 m, nenáro�ná 

http://www.sports-tracker.com/#/workout/vaso/51vulpalm7sdo23q 

Sú�ažné kategórie: Pod�a zverejnených kategórií pre preteky v SR na jesennú �as� sezóny 2011/2012. 
  Detská kategória 500 m. 

Vyhodnotenie kategórie: Vyhodnotená bude každá kategória do ktorej sa pretekár prihlási.  
 Pohár primátora mesta Spišská Nová Ves pre najrýchlejší dosiahnutý �as trate. 

�asový harmonogram:  piatok – prezentácia   16:00 – 22:00 
sobota – brífing, štartové �ísla   6:30 
   štart 1. kola    7:30 
nede�a – štart 2. kola    7:30 
   vyhodnotenie               12:00 

- �asový harmonogram sa môže zmeni� pod�a po�asia a po�tu pretekárov 
- pre viac informácií sledujte web: http://skarching.wbl.sk/20112012.html 

Uzávierka prihlášok: Pondelok 31.10.2011 

Štartovné:  13 EUR – prvý štart – pri zaplatení do 31.10.2011 
     6 EUR – každý �alší štart – pri zaplatení do 31.10.2011 

   20 EUR – prihlásenie a zaplatenie v piatok 4.11.2011 - pre každý štart 

Podmienkou prihlásenia na pretek je zaplatenie štartovného na ú�et �SOB, a.s., 
pobo�ka Spišská Nová Ves – Letná, Letná 48, 05201 Spišská Nová ves 
�. ú. 4009086398/7500 
IBAN: SK37 7500 0000 0040 0908 6398 
SWIFT/BIC: CEKOSKBX 
Ako variabilný symbol uve�te ID SZPZ, alebo dátum narodenia  v tvare DDMMRRRR, 
do správy pre prijímate�a uve�te meno pretekára(ov).  
Doklad o zaplatení posielajte na e-mail: skarching@gmail.com, alebo poštou na 
adresu ŠK ARCHING, Maša 21, 05311 Smižany. 

Veterinárne podmienky: Pod�a rozhodnutia KVS, povinné o�kovania, potvrdenie príslušného veterinára. 

Vyhlásenie výsledkov: Do 1,30 hodiny po dobehnutí posledného pretekára. 

Kontakty a prihlášky:  Michal Kuvik, e-mail: kuvik@arching.sk, tel. 00421903904948 
Ivan Vaško, e-mail: skarching@gmail.com, tel. 00421910790399 

  
 Upozor�ujeme na povinnos� prihlási� sa cez web:  

http://mushing.sk/preteky-races.html .  
V prípade problémov kontaktujte správcu webu: 
Branislav Slaný, e-mail: slany@mushing.sk, tel. 00421918851569. 

Stravovanie: V priestore štartu a cie�a je bufet s možnos�ou zakúpenia ob�erstvenia, alebo 
objednania si jedla. 

 Musher a pomocník ob�erstvenie po�as musher party zdarma. Možnos� zakúpenia 
�alšieho ob�erstvenia na musher party za 5,- €/osoba. 

Ubytovanie:   www.spisskydvor.sk 
  www.penzionmaria.sk   
  www.penzion-martina.szm.com 

www.franmark.sk 
www.smizany.sk – sekcia Cestovný ruch/Ubytovanie  
www.spisskanovaves.eu/navstevnik/ubytovanie/index.html 
www.slovenskyraj.sk 


