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 XXI. ročník
o putovný pohár primátora mesta Žiar nad Hronom
Usporiadateľ:
Spoluorganizátor:
Riaditeľ pretekov:
Organizátor:
Dátum pretekov:

MŠK Žiar nad Hronom, spol.s r.o., Klub vodáctva a raftingu
Mestský úrad Žiar nad Hronom
Ján Žiak
Lívia Klimentová
7.6.-9.6.2019

Miesto pretekov:

Žiarsky rybník pri Hrone: preukázanie vodáckych zručností - slalom/šprint
rieka Hron v úsekoch B.Bystrica – Zvolen – Žiar n/Hr. – Hliník n/Hr. ...: maratón

Prihlasovanie:
Podmienky účasti:

do 1.6.2019 elektronicky na e-mail: vodaciodhrona@gmail.com
prihlásené 2/4/6-člennné posádky dobrých plavcov s nahlásením počtu osôb, typu lode,
vybranej súťažnej disciplíny alebo záujmu o nesúťažný splav s uvedením vybraného úseku
Hrona 9:00-11:00 parkovisko pri Žiarskom rybníku pri Hrone (Rybárska bašta)
8.6.2019

Ofic. prezentácia:
Občerstvenie:
Ubytovanie:
Disciplíny:

Kategórie:

Lode:
Časový plán:

organizátor zabezpečí občerstvenie pre vopred prihlásených účastníkov pri prezetáncii, pre
nečlenov klubu za poplatok
vo vlastnej réžii v táboriskách popri trase maratónu
Maratón na vybranom úseku Hrona s možnosťou výberu dĺžky trasy maratónu : od Mlynčoka
nad B.Bystricou,/Zvolena /Hr. Dúbravy/Šáš. Podhradia/Žiaru n.Hr./Hliníka n.Hr./ Revištského
Podzámčia a časovo meraným úsekom medzi Žiarom nad Hronom a Hliníkom nad Hronom
Preukázanie vodáckych zručností na stojatej vode – šprint (priama plavba), slalom (plavba
okolo prekážok), hod hádzačkou na cieľ (záchrana z brehu) ako povinná súčasť súťaže
posádok o putovný pohár HVM pre najrýchlejšiu posádku
posádky lodí budú rozdelené do kategórií podľa počtu vopred prihlásených účastníkov, typu
lodí (R2, R4, R6, C2, P5), podľa veku účastníkov (do 18 a nad 18 rokov), pohlavia (muži, ženy)
a úrovne vodáckych zručností
povolené vlastné/zapožičané lode - (C2),(R2), (R4), (R6), (P5); organizátor zabezpečuje
zapožičanie lodí v obmedzenom počte pre prihlásených účastníkov
7.6.
celý deň voliteľný splav horného úseku rieky Hron pri B. Bystrici a Zvolene
8.6.
hlavná časť podujatia 9:00 - 16:00 (pri Žiari nad Hronom po prúde dole)
9:00 - 11:00 povinná prezentácia účastníkov pre súťažné časti podujatia (parkovisko)
10:00 - štart disciplín: šprint, slalom, hod hádzačkou (Žiarsky rybník)
11:00 – štart maratónu meraného úseku Žiar n. Hr. - Hliník n. Hr. (od Rybár.bašty)
16:00 – vyhlásenie najrýchlejšej posádky maratónu úseku Žiar - Hliník (lodenica)
16:30 - voliteľné pokračovanie maratónu na úseku do Rev. Podzámčia
9.6.
8:00 - 14:00 voliteľný splav ďalších úsekov Hrona
16:00 - vyhlásenie víťaznej posádky za najdlhší prejdený úsek Hrona

Ceny:

Bezpečnostné
opatrenia:

Posádky, ktoré obsadia prvé 3 miesta v súťažnej kategórii, získajú diplom a medaily
Víťazná posádka v kategórii do 18 rokov a muži získa putovný pohár primátora mesta
Víťazná najvytrvalejšia posádka získa špeciálnu cenu
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 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.

