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P R O P O Z Í C I E 
Školské majstrovstvá mesta Kežmarok v zjazdovom lyžovaní 

 
 
Vyhlasovateľ:  mesto Kežmarok, LO MŠK Kežmarok 
Usporiadateľ: LO MŠK Kežmarok, Sport Timing Slovakia s.r.o. v spolupráci s oddelením školstva 

MsÚ Kežmarok 
Miesto :  Ždiar -Bachledova dolina – trať Furmanec I. 
Dátum:   16.3.2016 – štvrtok 
Disciplína : obrovský slalom - 1 kolo 
Štartujú:  žiačky a žiaci materských a základných škôl kežmarského okresu.  
Štartovné:  zdarma 
Lístky na vleky: zdarma pre deti kežmarských škôl a doprovod  (max. 3 osoby za školu), 

pre ostatných 6€+2€ vrátna záloha. 
Prihlášky: mailom na stránke www.pretekaj.sk do 14.3.2017 a  osobne v mieste prezentácie 
Doprava: pre prihlásených pretekárov kežmarských škôl a ich doprovod objednaným 

autobusom. Nástupné miesta: Pred jednotlivými školami od  7:45 hod, presný rozpis 
bude doručený na školy podľa počtu prihlásených pretekárov. Účastníci pretekov 
mimo kežmarských škôl individuálne. 

Prezentácia:  bufet LaGamba v Bachledovej doline pri údolnej stanici sedačky od   8:45 hod. do 
9:30 hod. 

Občerstvenie: bufet pod Furmancom vo Frankovej alebo La Gamba pri údolnej stanici sedačky 
Bachledova dolina 

Hodnotenie a ceny: Súťaž jednotlivcov:  1. - 3.miesto medaila a diplom 
Súťaž škôl:   škola s najväčším počtom bodov víťazí 

 Hodnotenie škôl:  1. - 3.miesto pohár a diplom 
  

 
Bodovanie :  1.miesto 15 bodov   

2.miesto  12 bodov   
3.miesto  10 bodov 
4. miesto    8 bodov  
5. miesto    6 bodov  
6.miesto    5 bodov 
7.miesto   4 body 
8.miesto   3 body 
9.miesto   2 body 
10.miesto   1 bod 

 
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel zjazdového lyžovania a týchto propozícií 
 
Zdravotná služba: HS Bachledova  dolina 
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Kategórie: mladšie predžiačky  2007 - 2008 a ml. (zahrnuté materské školy) 
  mladší predžiaci  2007 - 2008 a ml. (zahrnuté materské školy) 

  staršie predžiačky  2005 - 2006  
  starší predžiaci   2005 - 2006  
  mladšie žiačky   2003 - 2004  

mladší žiaci   2003 - 2004  
  staršie žiačky   2001 - 2002  
  starší žiaci   2001 - 2002  
 
Vyhodnotenie: Podľa kategórii 1.-3. miesto, žiaci materských škôl budú vyhodnotení samostatne,. 
 
Žrebovanie:   Prihlásení pretekári budú žrebovaní podľa  kategórii za pretekármi Tatranskej 

lyžiarskej ligy, ostatní podľa poradia vydávania štartových čísiel. 
 
Časový program pretekov: 

7:45 - 8:30  doprava do Bachledovej doliny pre deti a  doprovod kežmarských škôl autobusom 
  8:45 - 9:30  prezentácia a výdaj štartových čísiel v bufete LaGamba 
  9:30 - 9:45  presun sedačkou z Bachledovej doliny na trať 
  9:45 - 10:00  rozjazdenie na trati Furmanec I - Franková dolina 
10:00 - 10:20  prehliadka trate 
10:30  štart pretekárov 
 
Poradie štartu:   1. mladšie predžiactvo a materské školy 

2. staršie predžiactvo 
3. mladšie žiactvo 
4. staršie žiactvo 

 
Vyhlásenie výsledkov: o 13:00 hod. pred bufetom pri údolnej stanici Bachledova dolina 
 
Upozornenie:  Všetci účastníci pretekov sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a vlastné 

zdravotné poistenie!  
        
Organizačný výbor: 
Riaditeľ pretekov:   Jaroslav  Štancel     
Veliteľ trate:     Martin Chorogwicki 
Veliteľ bránkových rozhodcov:  Jozef Ondrašík 
Vedúci časomiery a výpočtov:   Miloš Uličný , Sport Timing Slovakia s.r.o. 
Hospodár:     Iveta Štancelová 
 
 
„Podporované mestom Kežmarok“ 
 


