15. ZIMNÉ MAJSTROVSTVÁ ZAMESTNANCOV UMB

Donovaly 27. február 2015
Organizátor: KTVŠ FF UMB a ŠK UMB
Odchod autobusu (ráno): pre účastníkov a divákov je zabezpečený o 8.00 hod.

- z parkoviska pri malej stanici BB

Odchod autobusu (poobede): pre účastníkov a divákov je zabezpečený o 15,30 hod. - z

parkoviska na Donovaloch

Prezentácia

27.2.2015

9.00-9,30 hod Donovaly - Polianka chata ŠK UMB

Otvorenie súťaže

27.2.2015

9,30 hod pred chatou ŠK UMB
Disciplíny







Bežecké lyžovanie
beh voľnou technikou 3 km
beh voľnou technikou 2 km
beh voľnou technikou 9 km
beh voľnou technikou 6 km
beh voľnou technikou 3 km

.
dievčatá - do 40r.
ženy - nad 40 r.
muži A - do 45 r.
muži B - do 55 r.
muži C - nad 55 r.

.






Zjazdové lyžovanie obrovský slalom 2 kolá
dievčatá - do 40 rokov
ženy - nad 40 rokov
muži A - do 45 rokov
muži B - do 55 rokov
muži C - nad 55 rokov

.

Zjazd – ľubovoľný
.
 zjazd na netradičnom prostriedku (zabezpečí organizátor)
Ukončenie súťaže a vyhodnotenie 27.2.2015 cca o 14.00 hod po poslednej disciplíne na chate ŠK UMB
Prihlášky

záväzné prihlášky do 23.2.2015 na adresu: email: jiri.michal@umb.sk Odhlásenie sa z účasti je
potrebné zaslať najneskôr do 23.2.2015 z dôvodu zabezpečenia občerstvenia a dopravy účastníkov.

Občerstvenie

zabezpečí organizátor

Vleky-skipas

cena podľa cenníka PARK SNOW Donovaly cca 7€ +2.-€ záloha . Záujemcovia o skipas
v prihláške napíšu aj požiadavku na skipas do prihlášky (za lístok zaplatia v autobuse).

Ceny

1. 2. a 3. miesto v každej disciplíne - diplom + vecná cena

Upozornenie

Náklady na Zimné majstrovstvá UMB (okrem skipasu) sú hradené formou príspevku z
celouniverzitného sociálneho fondu. Príspevky budú v zmysle platnej legislatívy každému
prihlásenému účastníkovi v najbližšej mzde daňovo aj odvodovo vysporiadané.
Každý sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v závislosti od aktuálnych podmienok.
V prípade zrušenia zimných majstrovstiev bude informácia zverejnená na web stránke FF UMB
www.ff.umb.sk v Aktuálnych oznamoch.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc
vedúci KTVŠ FF UMB

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD
predseda ŠK UMB
doc.PaedDr. Jiří Michal, PhD
riaditeľ pretekov

