
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves usporiada dna 12.02.2017  

3. Kolo Východoslovenskej ligy v zjazdovom                                                                                                                    

lyžovaní v stredisku  

Porác - Brodok 
 

 
 
 
 
 
 



 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
USPORIADATEĽ:    VsLZ 
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:  Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves  
TERMÍN:     12.02. 2017 
MIESTO/TRAŤ:    Poráč / Brodok 
PRIHLÁŠKY:    on-line pretekaj.sk 
     Superbaby na :  knola1@gmail.com 
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 10.02.2017 (piatok)do 15.00 hod  
INFORMÁCIE:    Mgr. Patrik Dluhoš 0905 853 140 
KANCELÁRIA PRETEKOV:  12.02.2017  Bufet Brodok 
PREZENTÁCIA:   12.02.2017 od 7,30 hod. Bufet Brodok  
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:  MUDr. Pohanková Dagmara  
CENY:     Ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii, 

Superbaby-  každý cena  
UPOZORNENIE: Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov 

na vlastné nebezpečenstvo a vlastné poistenie 
osoby.  

 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 €.  
DOPRAVA:  Individuálna.   
ÚHRADY:  na náklady vysielajúcej strany  

 
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
PREDPIS:    Preteká sa, podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov  
    a SP na sezónu 2016/2017, ako verejný pretek. 
DISCIPLÍNA:   obrovský slalom 
KATEGÓRIE:   superbaby 2009 a mladší 

mladšie predžiactvo ročníky, 2008 – 2007  
    staršie  predžiactvo ročník, 2006 – 2005 
    mladšie žiactvo, ročník 2004 – 2003 
    Staršie žiactvo, ročník 2002– 2001 

Juniori, juniorky, dosp.: ročnik 2000, 1999, 1998, 1997, 
1996, 1995,1994,1993 

 
 
 
 
 
 
 

PRIHLÁŠKA: 3,-€ za každého prihláseného 
ŠTARTOVNÉ: 2,- € za každého štartujúceho 1kolo(superbaby, predžiactvo, 

mladšie žiactvo) 
   3,- € za každého štartujúceho v 2 kolách(staršie žiactvo, juniori, 

dosp.) 
VLEKY:   6,- € v kancelárií preteku (pretekári, tréneri – bez obmedzenia)  

Lístok na vlek bude vydaný pri úhrade štartovného v kanc. preteku  
PROTESTY: podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 € 
 

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM  
12.02.2017 nedeľa     
7.30  – 9,00  úhrada štartovného a výdaj štartovných čísel  
od 7,45 hod               rozjazdenie 
8.30 – 9.00    prehliadka trate  
9,15    štart prvého pretekára I. kolo – staršie žiačky a žiaci, juniorky, 

Juniori, dosp. 
10,15 – 10,45 prehliadka  I. kolo  predžiaci a predžiačky, ml. žiaci a 

žiačky, II. kolo st. žiaci a žiačky, juniori a juniorky, dosp. 
         10,00  prehliadka trate superbaby v samostatnej trati 
         10,15  štart superbaby, vyhodnotenie hneď po 

dojazde každého pretekára 
11,00    štart v poradí:  

mladšie predžiačky a predžiaci,  
staršie predžiačky a predžiaci, mledšie žiačky a žiaci,  
staršie žiačky a žiaci, juniorky a juniori, dosp. 

        VYHODNOTENIE:  do 1 hodiny od ukončenia pretekov 
 

IV. ORGANIZAČNÝ VÝBOR PRETEKOV  
Predseda organizačného výboru Patrik Dluhoš 
Riaditeľ pretekov:    Juraj Bakoš st. 
Veliteľ bránkových  rozhodca:  Branislav Pencák 
Vedúci časomiery a výpočtov: Miloš Uličný 
Veliteľ trate:    Juraj Bakoš 
Hospodár:     Mária Dluhošová  
Technický komisár:    Ján Roth 
Autor trate:     I.kolo  Patrik Dluhoš 

II.kolo Ladislav Fabián  
 


