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IV.  kolo Východoslovenskej lyžiarskej ligy 
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Rozpis pretekov 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

Usporiadateľ:           Obecný športový klub Mlynky 

Technické zabezpečenie: Obecný športový klub Mlynky 
Dátum:                       28.02.2016 

Miesto preteku:              Mlynky –  SKI Gugel 
Prihlášky:                     elektronicky cez  portál – www.pretekaj.sk 

Informácie:                         Ľubomír Leskovjanský 0905831848                                                                                                                               

  

Zdravotná služba:           HZS Slovenský Raj 

 

Ceny:                          ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii, 

 
Upozornenie:             Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné                          

                                             nebezpečenstvo. 

                                                      Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu  v    

                                                     prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok. 

                                             Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy a škody    

                                             počas pretekov. 

Úhrady:                      na náklady vysielajúcej organizácie  

 

II.Technické ustanovenia 

 

Predpis:                               preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov  

                                             a súťažného poriadku na sezónu 2015-2016 

 

Disciplíny:                          obrovský slalom 

 

Kategórie:                    Superbaby – 2008 a ml. 

                 Mladší predžiaci , predžiačky – 2006, 2007 

                                            Starší predžiaci, predžiačky – 2004, 2005 

                                            Mladší žiaci, žiačky – 2002,2003 

                                             Starší žiaci, žiačky – 2000,2001 

                                             Juniori, juniorky –1999 a st. 

 

 

Štartovné a vleky:            3 €/ za prihlásenie pretekára na preteky 

                                             2 €/ štartovné 1.kolo 

                                           3 €/ štartovné 2.kola 

                                             5 €/ jazdné 

Protesty:                            podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 € 

                                              

                                             Za stratu štartovného čísla účtujeme 20 €. 

 

http://www.pretekaj.sk/


III. Časový harmonogram 

 

Prihlášky:              do 26.02.2016 do 16:00 hod. 

 

Nedeľa  28.2.2016 

7:00 – 8:45   Prezentácia, výdaj štartových čísel a lístkov  v Bufete Mlynky - Gugel 

8:10– 8:40   Prehliadka trate 1. kola  

9:00           Štart 1. kola v poradí    Staršie žiačky, žiaci 

                                                            Juniorky, juniori 

10:00 -              Prestavba trate a pretek superbaby na osobitnej trati pri malom vleku 

10:20 – 10:45   Prehliadka trate 2. kola 

11:00 -              Štart 2. kola Mladšie predžiačky, predžiaci 

                                              Staršie predžiačky, predžiaci 

                                              Mladšie žiačky, žiaci 

                                              Staršie žiačky, žiaci 

                                              Juniorky, juniori                                                                                         

Vyhlásenie výsledkov:       45 min. po dojazde posledného pretekára  .   

 

IV: Organizačné pokyny 

POZOR!!!  Na rozjazdenie je zjazdovka Zimná studňa, v spodnej časti zúžená,                 

preto prosíme trénerov aby na to upozornili svojich zverencov. 

.                             

V: Organizačný výbor 

Riaditeľ pretekov:                     Juris Miroslav  

Predseda OV: Böhmová Katarína 

Veliteľ a autor trate:                     Leskovjanský Ľubomír 

Veliteľ bránkových rozhodcov:  Ogurčák Milan 

Časomiera a výpočty:                  Miloš Uličný, www.sporttiming.sk  

Technický delegát:                       Ľudo Kundis   

Arbiter:                                           Fabian Laco 


