
HORNOORAVSKÝ  KROS  DUATLON 

KB Breza a Lyžiarsky oddiel OŠK Breza 

v spolupráci s ECHO BREZA  

organizuje  

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KROS DUATLONE 

09. 06. 2019 v Breze 

 

 

Spoluúčasť:       Podpora:  

Obec Breza, ECHO Breza      Slovenská triatlonová únia  

Trate: v blízkosti areálu futbalového štadióna v Breze 

      

Organizátor súťaže:  z poverenia STÚ Klub biatlonu Breza.  

Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.  

Dátum súťaže:   09. 06. 2019  

Prihlášky:    Peter Sitárik, Breza 384, 029 53 Breza, č.t. 0915 875 857,  

Registrovaní v STÚ – iba cez portál www.triathlon.sk 

Neregistrovaní a štafety - email:  duatlonbreza@gmail.com  

Termín prihlásenia do 07. 06. 2019!  

Štartovné:    15 Eur ‐ pre všetky kategórie  

20 Eur – štafety (10 Eur každý člen štafety)  

Miesto konania:   Areál  futbalového  štadióna  v  Breze  (Pod Hájom)  

    (pri autobusovej zastávke v Breze treba odbočiť na most cez rieku) 

Kategórie:    Registrovaní v STÚ – dlhá trať: M 20-39 r., 40-49 r., 50-59 r., 60 a viac r., Ž 20-39r.,  

40 a viac r., 



Registrovaní v STÚ - krátka trať:  J a Jy 16-19 r. 

Štafety  M a Ž – dlhá trať 

Neregistrovaní - iba krátka trať: J a Jy, M 20-39 r., 40 a viac r., Ž 20-39 r., 40 a viac  

Trate:    Sú situované v blízkosti areálu futbalového štadiónu v Breze – časť Pod Háj  

a väčšia časť z nich je na poľných cestách. Profil je zvlnený, stredne náročný. 

Dĺžka tratí:    Dlhá trať: 6-26‐3 km /2‐4‐1/ kolá 

Krátka trať:  3-13-3 km /1-2-1/ kolá.  

Ceny:     V poradí SIPo  

muži:  40,30,25,20,15 € 

ženy:  30,20,15 €  

J, Jy, V:  25,20,15 €  

Štafety a neregistrovaní:   vecné ceny  

Organizačný výbor:   Riaditeľ pretekov:  Peter Sitárik  

    Vedúci realizačného tímu: Marek Voška 

Súťažný výbor:   Riaditeľ pretekov:  Peter Sitárik  

    Technický delegát: Matej Hraško 

    Hlavný rozhodca: Milan Slovák  

Časový rozpis:   09:45 – 10:30 prezentácia  

10:00  - otvorenie depa  

10:50  - uzavretie depa  

10:55  - výklad pravidiel a popis tratí  

11:00  - štart všetkých kategórií  

ukončenie pretekov – po dobehnutí posledného pretekára  

cca. 14:00 vyhlásenie výsledkov, účasť ocenených povinná!  

Rôzne:     Pretekári, činovníci a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné 

     nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na príp. zmenu v rozpise 

pretekov. V prípade zlých poveternostných podmienok, budú zmeny  

oznámené na adresy uvedené v prihláške!!! 

Organizátor odporúča na cyklistickú časť použiť horský bicykel. Prilba je  

povinná pre všetkých pretekárov !! 

Informácie:  www.biatlonbreza.sk 

 

 

Prílohy:  

č.1.) - Informovaný súhlas účastníka pretekov 

č.2.) - Informovaný súhlas s účasťou dieťaťa ml. ako 18 rokov 

 



Príloha č.1 

UPOZORNENIE 

INFORMOVANÝ  SÚHLAS  ÚČASTNÍKA  PRETEKOV 

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že Hornooravského kros duatlonu 2019 sa zúčastňujem na vlastné 

nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a 

polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a 

dôkladne som sa oboznámil/-a s podmienkami pretekov. 

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa 

(Klub biatlonu Breza, Breza 52, o. z., IČO:42068495, www.biatlonbreza.sk) v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane 

osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených 

pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, 

národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so 

zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v 

prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine 

zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na webovej stránke 

pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených 

pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle 

zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (Klub biatlonu Breza, Breza 52, o. z., 

IČO:42068495). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, 

ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (duatlonbreza(zavináč)gmail.com). Za osoby 

ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.  

ďalšie upozornenia:  

- Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom! 

- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené. 

- Za štart účastníka v čase štartu vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. 

Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu. 

- Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná ! 

- Účastníci môžu preteky absolvovať len na bicykloch bez prídavného pohonu. E-biky nie sú 

povolené a ich použitie povedie ku diskvalifikácii bez nároku na vrátenie štartovného.  

- Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 3. ročníka Hornooravského kros duatlonu 2019 

potvrdíte odoslaním prihlášky a následne podpisom prezenčnej listiny v deň konania pretekov. 

Na prezentácii budete pri prevzatí štartového čísla podpisovať súhlas so spracovaním časti Vašich 

osobných údajov (meno, priezvisko, rok narodenia, kategória, mesto/klub a národnosť) a ich 

zverejnením na webe www.biatlonbreza.sk (bez roku narodenia!) Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme 

zaradiť do štartovej a tým pádom ani výsledkovej listiny! 

 
S pozdravom Sitárik Peter 

 

 

 

 



Príloha č.2 

Informovaný súhlas s účasťou môjho dieťaťa na pretekoch 

a 

súhlas so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa 

Dolu podpísaný  .......................................................... nar. ....................... bytom .................... 

............................. ako zákonný zástupca môjho dieťaťa ............................................................ nar. 

......................... bytom .........................................., súhlasím s jeho účasťou na pretekoch Hornooravský 

kros duatlon v Breze – M SR v kros duatlone konaných dňa 09.06.2019. 

Zároveň svojim podpisom potvrdzujem oboznámenie sa s upozorneniami a podmienkami účasti môjho 
dieťaťa na pretekoch. 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov 
môjho dieťaťa pre prevádzkovateľa (Klub biatlonu Breza, Breza 52, o. z., IČO:42068495, 

www.biatlonbreza.sk) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), 

resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 

citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového 

formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová 

adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti jeho osobných údajov (meno, 

priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke 

pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch 

a v elektronickej forme na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, 

týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením jeho fotografii z pretekov 

na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (Klub 

biatlonu Breza, Breza 52, o. z., IČO:42068495). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom 

(duatlonbreza(zavináč)gmail.com).  

 

 

 

 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa :                                                  V Breze dňa: 07.06.2019 

 

 

 

 


