Majstrovstvá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v triatlone 2018
Vážení športoví priatelia,
v roku 2018 nás čaká už 4. ročník Majstrovstiev Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v triatlone (ďalej v texte „majstrovstvá“), ktoré sú súčasťou prestížnych medzinárodných
triatlonových pretekov Volkswagen Slovakia Oravaman. Dejiskom majstrovstiev bude opäť
Penzión Pribiskô v Zuberci. Podujatie Oravaman je známe náročnou traťou v krásnej prírode,
unikátnou atmosférou a profesionálnou organizáciou. O štart na VIII. ročníku tohto podujatia
prejavili záujem pretekári z 19 krajín.
Majstrovstvá sa budú konať v sobotu 14. júla 2018. Je pre nás veľká česť, že sa
podujatie po prvý krát uskutoční pod záštitou ministra vnútra Slovenskej republiky Róberta
Kaliňáka.
Organizátori Oravaman Tour

Propozície podujatia:
Štatút: Majstrovstvá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v triatlone
Dátum: 13.-14.7.2018
Miesto: Zuberec
Centrum pretekov: Penzión Pribiskô
Vzdialenosti: 1 km plávania, 26 km cyklistiky (550 m prevýšenia), 8 km terénneho behu
Štart pretekov: Sielnická zátoka (Liptovská Mara)
Cieľ pretekov: Penzión Pribiskô - Zuberec
Organizátor: Športový klub ORAVAMAN v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR
Žúčastniť sa môžu: príslušníci PZ SR, HaZZ, HZS, zamestnanci MV SR
Kapacita podujatia: 70 účastníkov
Kategórie: Muži do 39 rokov, muži do 49 rokov, muži nad 50 rokov
Ženy do 39 rokov, ženy nad 40 rokov
Ceny pre víťazov: sklenený víťazný pohár od spoločnosti RONA
Štartovný poplatok: 25 eur (účastnícke tričko a medaila, obed, občerstvenie na trati a v cieli,
darčekové predmety)
Registrácia: od 10. januára 2018 na https://registration.oravaman.sk/
Úhrada štartovného: do 5 dní od prihlásenia – online platba (kartou / prevodom) cez konto
na registračnej stránke podujatia (Nástenka): https://registration.oravaman.sk/

Pravidlá pretekov
Majstrovstvá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v triatlone sú súčasťou
triatlonového podujatia Volkswagen Slovakia Oravaman. Ide o sprievodné podujatie, preto sa
preteky riadia pravidlami, ktoré platia pre preteky Volkswagen Slovakia Oravaman a sú
uvedené v Manuáli pretekov (http://oravaman.sk/wp-content/uploads/2017/10/Race-ManualOravaman-2018.pdf), pričom pre majstrovstvá platia určité nižšie uvedené špecifiká. Preteká
sa v zmysle pravidiel fair-play, pričom jazda v háku (drafting) je zakázaná. Nakoľko podujatie
sa koná na území Tatranského národného parku, akékoľvek znečisťovanie prírody je prísne
zakázané. Pretekári štartujú na podujatí na vlastné zodpovednosť, pričom sa očakáva
primeraná kondičná a technická úroveň a dobrý zdravotný stav. Organizátor nenesie
zodpovednosť za zranenia, ktoré si účastník spôsobil sám.
Vzhľadom na to, že cyklistická trať je počas pretekov uzavretá, prevoz pretekárov na
štart pretekov je zabezpečený pomocou autobusov. V prípade, že sa účastník chce dostať na
štart vlastným autom, posledná možnosť vyraziť zo Sielnickej zátoky je o 7:30 hod, potom
bude cesta II./584 medzi Liptovskou Sielnicou a Zubercom až do 12:00 uzavretá.
Odovzdávanie bicyklov do depa:
- pretekár je povinný odovzdať svoj bicykel v priestore štartu pretekov v Sielnickej zátoke v
piatok 13.7.2018 v čase od 13:00 do 17:00 hod, je potrebné priniesť so sebou aj občiansky
preukaz
- bicykle budú uložené do depa, ktoré bude oplotené a strážené po celú noc bezpečnostnou
službou
Prevoz na štart:
-pri registrácii v piatok pretekári dostanú 2 igelitové vrecia
- vrece s ikonou plavca si pretekári zoberú v sobotu do autobusu
-do vreca s ikonou bežca si pretekári odložia bežecké tenisky, prípadne oblečenie na beh, toto
vrece odovzdajú v piatok organizátorom
- prevoz pretekárov na štart je zabezpečený autobusmi – odjazd z Pribiska v sobotu o 6:00
hod
Plávanie: 1 km
-štart z brehu, pláva sa jeden okruh v tvare trojuholníka, ktorého obvod je 1 km
- pretekári musia mať na hlave plaveckú čiapku, ktorú dostanú na registrácii
- neoprény sú povolené
- po vyplávaní pretekár vloží do svojho igelitového vreca neoprén, plaveckú čiapku, okuliare,
prípadne svoje osobné veci
- za veci mimo určené igelitové vrece organizátor nenesie zodpovednosť
Cyklistika: 26 km, 550 m prevýšenia
-trať vedie zo Sielnickej zátoky cez Liptovské Matiašovce na horský prechod Huty do
Zuberca do areálu Penziónu Pribiskô, kde sa nachádza depo
- po vyplávaní pretekár odloží svoje plavecké veci do vreca, nasadí si prilbu, dá si okolo pásu
štartovné číslo, zoberie svoj bicykel a pešo opustí depo
- na bicykel pretekár nasadá až za čiarou za depom pri rozhodcovi
- drafting je zakázaný – to znamená, že pretekár jazdí minimálne 10 m za iným pretekárom,
akákoľvek spolupráca či jazda v závese je zakázaná
Beh: 8 km
- po príchode na Pribiskô pretekár pred depom zosadne z bicykla a odovzdá ho organizátorom

- dostane do rúk igelitové vrece s teniskami (oblečením)
- cyklistické tretry a prilbu vloží do vreca a odovzdá organizátorom.
- štartovné číslo si nasmeruje dopredu a vybieha na trať
- trať je mierne zvlnená a vedie po lesnej ceste a z časti po asfalte
Prezentácia pretekov – piatok 13.7.2018
- každý účastník majstrovstiev je povinný osobne sa dostaviť na prezentáciu v piatok
13.7.2018 v čase od 13:00 do 17:00 hod v kolibePenziónu Pribiskô
- na registráciu je potrebné priniesť podpísaný Voucher, ktorý si pretekár nájde vo svojom
konte týždeň pred pretekmi
Harmonogram pretekov Volkswagen Slovakia Oravaman 2018
(platí aj pre majstrová MV SR v triatlone)
Piatok 13.7.2018
13:00 – 17:00 – odovzdávanie bicyklov na štarte (T1)
13:00 – 17:00 – prezentácia pretekárov (Pribiskô)
13:00 – 14:30 – registrácia Detský Oravaman
13:00 – 15:30 - registrácia – Pivný kilometer (100 pretekárov, > 18 rokov)
15:00
Štart Detský Oravaman
16:00
Štart Pivný kulometer
17:00
Vyhlásenie výsledkov detský Oravaman
17:00 – 18:00 – Odovzdávanie bežeckých vecí
18:00
Otvárací ceremoniál – výklad trate
Sobota 14.7.2018
5:45 – 6:10 – nastupovanie do autobusov - Penzión Pribiskô (pretekári + diváci)
7:00 – príjazd autobusov a pretekárov na štart
7:50 – zatvorenie depa
8:00 – ŠTART pretekov Volkswagen Slovakia Oravaman
8:20 – ŠTART štafiet
8:30 – prvý autobus s divákmi vyráža zo štartu do Zuberca na Pribiskô
9:00 – ŠTART Majstrovstiev Ministerstva vnútra SR v triatlone
9:30 – posledné 2 autobusy vyrážajú zo štartu
13:00 – 18:00 –obed pre pretekárov
14:00 – 17:00 – vyzdvihnutie bicyklov z depa (T2)
18:00 – vyhlásenie výsledkov, tombola
19:00 – afterparty

Prihlasovanie na preteky
Prihlasovanie na majstrovstvá je možné od 10.01.2018 od 8:00 hod na stránke
https://registration.oravaman.sk/, pričom je potrebné zaregistrovať sa na tejto stránke
a vytvoriť si vlastný účet. Po aktivácii konta sa môžete prihlásiť na preteky. Pri registrácii je
potrebné uviesť Váš osobný e-mail (nie oopz@minv.sk, alebo iný všeobecný e-mail vášho
oddelenia). Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú zaslané potrebné informácie o platbe
štartovného, ako aj pokyny ku pretekom.
Pozor! Bez vytvorenia svojho účtu nie je možné registrovať sa na preteky.
Na majstrovstvá sa prihlásite tak, že si z ponuky piatich pretekov na úvodnej
registračnej stránke https://registration.oravaman.sk/ vyberiete „Majstrovstvá
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v triatlone 2018“. Kapacita majstrovstiev je
pre rok 2018 vyhradená pre 70 záujemcov.
Štartovný poplatok 25,-€ si každý účastník majstrovstiev hradí sám (riadny
poplatok za účasť na podujatí Volkswagen Slovakia Oravaman je 80 eur). V cene
štartovného je zahrnutý profesionálny servis a starostlivosť zo strany organizátorov
počas celého víkendu, tričko s logom majstrovstiev, cieľová účastnícka medaila,
občerstvenie na trati a v cieli, obed ako aj drobné darčekové predmety.
Zaplatené štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani sa nedá
preniesť na rok 2019. Pokiaľ sa účastník majstrovstiev nemôže pretekov zúčastniť, do
31.5.2018 má možnosť svoje štartovné miesto prenechať inému príslušníkovi alebo
zamestnancovi MINV SR. O tejto zmene je potrebné včas informovať organizátorov
na adrese oravaman@oravaman.sk a postupovať podľa ich pokynov.
V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na pána Petra Olejára zo Žiliny,
prostredníctvom správy na e-mail peter.olejar@minv.sk alebo na klapke 840/2520,
prípadne priamo na riaditeľa podujatia – Petra Paľu na e-mail
oravaman@oravaman.sk.
Pevne veríme, že v roku 2018 sa nás na 4. ročníku Majstrovstiev Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v triatlone stretne oveľa viac ako po minulé roky a budeme môcť
spoločne skonštatovať, že „Bolo ako nebolo“.
S pozdravom,
Ing. Peter Paľa
riaditeľ podujatia
predseda ŠK ORAVAMAN
mjr. Ing. Peter Olejár
spoluorganizátor

