
 
6.kolo FINÁLE 19. ročníka VSLL 

BACHLEDKA - FURMANEC 2017 

 

Usporiadateľ:   Z  poverenia VSLZ 

    LK – Ski Jezersko 

Technické zabezpečenie LK – Ski Jezersko 

Termín    12.03.2017  

Miesto    Bachledova dolina    Furmanec 

Disciplíny   Obrovský slalom 

Prihláška   on-line na www.pretekaj.sk 

    superbaby na email: lkskijezersko@lkskijezersko.sk  

Časomiera   Sporttiming, Miloš Uličný 

Uzávierka prihlášok  piatok 10.03.2017 do 16.00 hod. 

Prezentácia   Ski bufet Furmanec  ( nad parkoviskom ) 12.03.2017 

    Od 07.00 do 08.30 hod. 

Kancel. počas preteku  Skibufet Furmanec 

Informácie   Ing. Richard Králik 0905 350 811 

Zdravotná služba  THS – dobrovoľný zbor 

Kategórie   Super baby  2009 + 

    Mladší predžiaci 2008 - 2007 

    Starší predžiaci  2006 – 2005 

    Mladší žiaci  2004 – 2003 

    Starší žiaci  2002 – 2001 

    Juniori   2000 – 1995 

Prihláška   3,00 € 

Štartovné   3,00 € starší žiaci a juniori 

    2,00 € ostatní 



 
Vleky    6,00 € + 2,00 € záloha ( skipasy pri prezentácii ) 

Protesty   podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16,00 € 

 

Upozornenie  Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú preteku na vlastnú 
zodpovednosť. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy a škody 
počas tréningu a preteku. 

 Právo na zmenu programu vyhradené. 

 Za stratu štartového čísla účtujeme 20,00 €. 

Ceny Prví šiesti v každej kategórii, superbaby všetci 

 Celkové vyhodnotenie VSLL ročníka 2016/2017 

 

Časový harmonogram 

 

07.00 – 08.30 hod.  prezentácia a výdaj štartových čísel Skibufet Furmanec. 

07.00 hod.  1. Príchod k Skibufetu Furmanec je možný cez obec Malá Franková, pred 
   kostolom odbočka v ľavo cca 2km od kostola po asfaltovej ceste, až na  
  parkovisko k Skibufetu Furmanec.  Parkovisko je dostatočne veľké,  
  spevnené a upravené. 

07.30 hod.  2. Príchod z parkoviska Bachledka a vývoz 3 - sedačkovou lanovkou je  
  možný od 7:30 hod. do 9:00 hod. bez skipasu. Účastníci po výstupe z  
  lanovky sa presunú šikmo vľavo na hrebeň a spustia sa vľavo na   
  zjazdovku Furmanec  1 k Skibufetu Furmanec, kde je prezentácia a pri  
  prezentácii si zakúpia pretekárske skipasy.  

  Upozornenie - skipasy platia len na zjazdovku Furmanec, v prípade že  
  niekto prejde do Jezerska alebo Bachledky, si musí zakúpiť ďalší lístok. 

   Normálna prevádzka strediska z Jezerska aj Bachledky sa spúšťa od 
   9:00 hod.  

07.00 hod. rozjazdenie svah Furmanec  ( zákaz vstupu na svahy do Jezerska a  
  Bachledky) 

08.15 – 08.45 hod. prehliadka trate I. kola 

09.00 hod. štart I. kola starší žiaci, juniori 

10.15 – 10.45 hod. prehliadka trate II. Kola 



 
 

11.00 hod. štart II. kola mladší predžiaci 

     starší predžiaci 

     mladší žiaci 

     starší žiaci 

     juniori 

Superbaby budú pretekať na skrátenej trati v dolnej časti zjazdovky počas prestavby trate na II. kolo. 
Predpokladaný štart o 10:00 hod. Všetky superbaby budú odmenené po dojazde do cieľa pohárom a 
diplomom.  

 

Vyhodnotenie 

 

Do hodiny po dojazde posledného pretekára, pri Bufete Skibufet Furmanec. Po vyhodnotení 6. kola bude 
nasledovať celkové vyhodnotenie VSLL ročníka 2016/2017. 

 

Organizačný výbor 

 

Riaditeľ preteku JUDr. Imrich Plevík 

Technický delegát Mgr. Patrik Dluhoš 

Arbiter  Ing. Alexander Kanovits 

Autor trate I. kolo Ing. Richard Králik 

  II. kolo Martin Chorogwicki  

Veliteľ bránkových rozhodcov Ing. Jozef Ondrašík 

 

 

 

 


