
 

                  Verejné preteky 

                cena  o Veľkonočné vajíčko,Ždiar ,SKi Deny 

                               2x GS,  27.3-2016 

Odmeny : od 1 do 4 miesta, finančné ceny,  

                                     Víťaz 100  eur 

 

Druh pretekov:  Verejné preteky 

Usporiadateľ:  ski Deny ,Bachledová dolina 

Štartujúce kategórie:    SUPER Baby  od 2008, mladšie pred žiačky a pred žiaci (2006, 2007) staršie 

pred žiačky a starší pred žiaci (2004, 2005) mladšie žiačky a žiaci ( 2002, 2003 ) staršie žiačky a žiaci 

(2001, 2000)  juniorky a juniori (1995- 1999) ženy a muži od roku 1994-1976,seniori a seniorky 1975-

,vyhodnotené budú všetky kategórie , 

 

Disciplína : 2 x  obrovský slalom,2 kolo sa otáča, iba prvá najrýchlejšia  30. 

Štartovné - lístok:  12 eur- guláš  v cene,,, 

Prihlášky ,adresa:   Registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na portáli www.slovak-ski.sk. 

Neregistrovaní pretekári s neplatnou licenciou (ktorí nie sú v ponuke online)  posielajú písomnú 

prihlášku e-mailom. Nutné uviesť dátum narodenia. e-mail: stancel@videocom.sk, tel. 0903 906 066, 

do 26.3.16 do 21:00 hod a  dodatočné  7:00 do 8:30 hod /27.3.16/ 

Uzávierka prihlášok:  26.3.16 /8:30 hod/ 

Arbiter pretekov : Dušan Pirog  tel. 0907990483 

Riaditeľ pretekov:  Vlado  Siska  tel.0903906106 

Autor trate:  Adam Pirog  

Hosť  pretekov: Eva Trajčíková 

Generálny sponzor : Elsig Kežmarok,  

Upozornenie:  



Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje 

právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých snehových podmienok. Usporiadateľ nepreberá 

žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a pretekov. Za stratu štartovného čísla 

účtujeme 20 €. 

 

 

 

ubytovanie: penzión- Slovakia , Deny  ,www.zdiar.sk 

Časový harmonogram 

Prihlášky :      do 27.3.15 / 8:30 hod / 

Rozjazdenie :    od 7:00  do 9:00 hod,  

Prehliadka trate:  1 kolo -od 8 :30  do 9:00 hod  ,2 kolo  11:30  do 11:40 hod 

Štart:    1 kolo    - 9:30 hod  , Štart 2 kolo- 12:00 hod / 

Odmeny :  každá kategória  od- 1 do 3 miesta  bude odmenená, 

                       prvý  desiaty  celkovo najrýchlejší  pretekári  dostanú finančnú odmenu 

1 miesto- 100 eur ,2 miesto -70,3 miesto- 50 eur,4 miesto-30 eur 

 

celý deň sa o Vás bude starať hudobná skupina Ščamba ,ktorá aj vyhodnotí tombolu. Usporiadateľ ma 

právo na zmenu propozícii. 

 

 

 

                      


