Východoslovenský lyžiarsky zväz

Súťažný poriadok
pre „Východoslovenskú ligu v zjazdovom lyžovaní“
na sezónu 2017/2018

6.novembra 2017

1. Organizovanie pretekov
Preteky budú organizované a hodnotené v rámci súťaže Východoslovenská liga
v zjazdovom lyžovaní.

2. Východoslovenská liga v zjazdovom lyžovaní
Východoslovenská liga v zjazdovom lyžovaní je dlhodobá súťaž jednotlivcov vo
všetkých kategóriách pre sezónu 2017/2018
kategória

rok narodenia

mladší predžiaci, mladšie predžiačky
2009, 2008
starší predžiaci, staršie predžiačky
2007, 2006
mladší žiaci, mladšie žiačky
2005, 2004
starší žiaci, staršie žiačky
2003, 2002
juniori-dospelí, juniorky-dospelí
2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994
Štartovať môžu všetci pretekári registrovaní v danej sezóne vo VSLZ. Vyhodnotení
sú šiesti najlepší pretekári z každej kategórie na konci sezóny podľa článku 10. Súťažného
poriadku. Maximálny počet je 7 obrovských slalomov.
V rámci propagácie pretekového lyžovania sa ako verejné môžu uskutočniť preteky
aj v kategórii superbaby (2012, 2011, 2010), pre ktoré nie je potrebná registrácia
pretekárov.

3. Registrácia
Pretekári, ktorí chcú štartovať na pretekoch VSL (okrem kategórie superbaby), sú
povinní sa zaregistrovať do 31.12.2017 prostredníctvom svojho klubu do VSLZ. Pretekár,
ktorý vlastní platnú licenciu Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), sa môže zaregistrovať
do VSLZ len za klub, za ktorý je registrovaný v SLA.
Klub, za ktorý bude pretekár štartovať vo VSL,
- zašle Súpisku pretekárov na e-mail: vslz@szm.sk a
- zaplatí registračný poplatok za klub a všetkých pretekárov na súpiske na účet
VSLZ SK48 0900 0000 0005 2236 5867 s variabilným symbolom IČO LK-LO a s textovou
správou: Názov klubu+počet pretekárov.
do 31.XII.2017

od 1.I.2018

Registračný poplatok za klub

70,00 €

130,00 €

Registračný poplatok za pretekára

7,00 €

13,00 €

Registrácia po 31.12. v danej sezóne je možná len za zvýšený poplatok a to min.5
dní pred konaním pretekov, na ktorých sa chce pretekár zúčastniť.
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4. Kalendár pretekov
Dátum
20.1.2018
10.2.2018
11.2.2018
17.2.2018
3.3.2018
4.3.2018

Preteky
VSLL 1
VSLL 2
VSLL 3
VSLL 4
VSLL 5
VSLL 6

Miesto
Makovica
Mlynky
Poráč-Brodok
Nálepkovo
Spišské Bystré
Lopušná dolina

Usporiadateľ
Olymp Stropkov
OŠK Mlynky
LK Sp.Nová Ves
LK Nálepkovo
SŠDaM Poprad
ŠK Junior Ski Poprad

Tech.komisár

5. Odsúhlasenie zmeny miesta a termínu pretekov
Ak sa plánované preteky, zaradené do VSL, nemôžu z rôznych príčin uskutočniť v
pôvodnom termíne alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto zmenu
prerokovať a dať schváliť predsedníctvu VSLZ minimálne 3 dní pred uskutočnením
pretekov. Pri nesplnení tejto povinnosti nebudú preteky započítané do celkového
hodnotenia VSL. Túto zmenu musí oznámiť usporiadateľ aj oddielom a funkcionárom
VSLZ.

6. Povinnosti usporiadateľa VSL
1. Minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov zaslať rozpisy pretekov na e-mail
klubom.
2. Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a to najmä:
- upraviť trate pre preteky a tréning,
- zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov podľa pravidiel lyžiarskych
pretekov – alpské disciplíny (PLP-AD) a technikov na úpravu trate,
- spojiť sa s technickým komisárom (TK) a oznámiť mu čas stavby trate a všetky
prípadné zmeny,
- spojiť sa s el.časomierou, ktorú určil VSLZ a podľa jej požiadaviek pripraviť priestor
štartu, cieľa a spracovania výsledkov.
- zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach v cieli alebo na štarte.

7. Rozpis pretekov
Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny (PLP-AD) platné od
8.12.2000 musí rozpis pretekov obsahovať:
- názov, miesto a termín pretekov, spolu s údajmi o polohe tratí a najlepšej prístupnosti
k nim (čl.213.1),
- technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky,
- mená dôležitých funkcionárov (čl.213.3) ako riaditeľ pretekov, veliteľ brankových
rozhodcov, vedúci časomiery,
- čas a miesto zasadania vedúcich družstiev a žrebovanie (čl.213.4),
- časový plán pre začiatok oficiálneho tréningu a čas štartu pretekov (čl.213.5),
- čas a miesto vyhlásenia výsledkov (čl.213.7),
- termín prihlášok, presnú adresu, telefón, prípadne i telegrafnú adresu, fax alebo
e-mail adresu (čl.213.8).
Čas štartu pretekov najskôr o 9:00 hod.
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8. Prezentácia
Každý LK-LO prihlási svojich registrovaných pretekárov na konkrétne preteky
prostredníctvom portálu www.pretekaj.sk v termíne určenom organizátorom pretekov
v rozpise pretekov. Usporiadateľ musí mať k dispozícii zoznam prihlásených pretekárov,
na základe ktorého uskutoční prezentáciu, minimálne 24 hodín pred žrebovaním. Pretekár
a klub musia byť k dátumu odoslania prihlášky na preteky a minimálne 5 dní pred konaním
pretekov riadne zaregistrovaný vo VSLZ na danú sezónu.

9. Štartovné a vleky
Na sezónu 2017/2018 je schválené:
za prihlásenie pretekára na preteky max 3,- €
za štartovné na 1 kolo max 2,- €
na 2 kolá max 3,- €
cena lístkov na vleky pre pretekárov a trénerov max 6,- €.

10. Hodnotenie Východoslovenskej ligy v zjazdovom lyžovaní
Do hodnotenia v VSL sa pretekárom prideľujú body za umiestnenie v jednotlivých
pretekoch podľa čl.20 SP. Aktualizácia celkového poradia pretekárov vo VSL sa uskutoční
najneskôr po víkende a bude zverejnená na porade pred ďalším kolom VSL. Podkladom
pre konečné hodnotenie VSL je súčet najlepších započítaných výsledkov (započítané
body) a to nasledovne:
uskutočnené preteky
započítané preteky

7
4

6
4

5
3

4
2

3
2

2
1

1
1

Ostatné výsledky z pretekov VSL sa použijú len pri rovnosti započítaných bodov u
viacerých pretekárov ako sumárne body. V takomto prípade sa umiestni lepšie pretekár s
vyšším počtom sumárnych bodov.

11. Žrebovanie v prvých dvoch pretekoch „Východoslovenskej ligy
v zjazdovom lyžovaní“
11.1.1. Nasadzovanie do skupín v kategórii mladšieho predžiactva
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch pretekoch v sezóne sa nasadia pretekári
kategórie mladšieho predžiactva do skupín tak, že každý LK-LO nasadí po jednom
pretekárovi do každej skupiny, ktorá sa potom žrebuje. Ak na porade nie je prítomný
zástupca klubu, nasadenie pretekárov daného LO-LK uskutoční organizátor podľa poradia
v prihláške na preteky.
11.1.2. Nasadzovanie do skupín v ďalších kategóriách
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch pretekoch v sezóne sa nasadia pretekári
v ďalších kategóriách do skupín nasledovne:
10 pretekárov staršieho ročníka a
5 pretekárov mladšieho ročníka
podľa výsledkov VSL z predchádzajúcej sezóny. Ak v skupine nebude plný počet
pretekárov staršieho alebo mladšieho ročníka, skupina sa doplní na plný počet 15.
Pretekári, ktorí nemajú body, sa vyžrebujú na konci štartovného poľa.
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11.2. Žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch sezóny
Pre žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch v sezóne strácajú platnosť výsledky
VSL z predchádzajúcej sezóny a zohľadňujú sa sumárne body získané v sezóne vo
všetkých predchádzajúcich pretekoch danej sezóny. Pretekári sa zoradia v každej
disciplíne podľa sumárnych bodov. Prvých 15 pretekárov sa vyžrebuje, ďalší sa zoradia do
štartovného poradia podľa sumárnych bodov.
Pretekári, ktorí ešte nezískali body v VSL budú žrebovaní na konci štartovného poľa.
Mimoriadne prípady ako nemoc, zranenia a pod. sú v kompetencii riadiacich funkcionárov
VSL.

12. Preteky
Preteky VSL sa uskutočnia v disciplíne obrovský slalom pre kategórie predžiactva
a mladšieho žiactva ako jednokolové, pre ostatné kategórie (staršie žiactvo a juniori(-ky))
ako dvojkolové. Štartovné poradie v 2.kole je podľa výsledkov z 1.kola a to tak, že prvých
15 pretekárov štartuje v obrátenom poradí a ďalší pretekári podľa umiestnenia v 1.kole.
Preteky v kategórii superbaby sa môžu usporiadať len ako verejné preteky s tým, že sa
nechá na usporiadateľovi ako ich priebeh spestrí, resp. zníži miesto štartu. Odporúča sa to
uviesť aj v rozpise pretekov (napr. rozprávkový slalom, prejazdy cez bránky, ...).

13. Odmeňovanie pretekárov
Na každých pretekoch bude odmenených prvých 6 najlepších pretekárov v každej
kategórii a na konci sezóny podľa celkového poradia VSL prvých 6 najlepších pretekárov
vo svojej kategórii. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím pretekárom na
stupňoch víťazov.

14. Výsledkové listiny
Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do VSL sa pretekárom,
ktorí sú registrovaní vo VSLZ, prideľujú body za umiestnenie podľa bodovania VSL (čl.20).
Výsledková listina okrem hlavičky musí u každého pretekára obsahovať:
- poradie,
- štartovné číslo,
- registračné číslo,
- priezvisko a meno,
- ročník,
- oddiel,
- dosiahnutý čas (1.kolo, 2.kolo, súčet)
- body podľa bodovania VSL,
- pretekárov, ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali alebo nedokončili preteky.
Oficiálnu výsledkovú listinu podpisuje technický komisár.

15. Zasielanie oficiálnych výsledkových listín
Spracovateľ výsledkov zverejní oficiálne výsledkové listiny do 3 dní na svojej stránke:
http://www.videocom.sk
Tieto budú zverejnené aj na stránke VSLZ - http://vslz.szm.sk
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16. Parametre tratí pre preteky VSL
Výškový rozdiel min 90 m, max. 160 m
Počet zmien smeru min. 15, max. 25
Na stavbu tratí sa smú použiť na vnútorné brány len kĺbové tyče, trať môže byť vytýčená aj
z jednoterčových brán (dve tyče a jeden terč) okrem prvej, poslednej brány a prejazdových
brán.

17. Povinnosť nosenia ochranných prilieb
V zmysle Pravidiel lyžiarskych pretekov - alpské disciplíny (PLP-AD) platné od
8.12.2000 čl. 1000.7 obrovský slalom je nosenie ochranných prilieb povinné.

18. JURY
Súťažný výbor (JURY) tvorí
- technický komisár (TK) – predseda JURY
- riaditeľ pretekov
- arbiter (zástupca pretekárov)

19. Riadiaci činovníci súťaže VSL
Predsedníctvo VSLZ
Meranie času a spracovateľ výsledkov VSL: Jaroskav ŠTANCEL
Hlavné nam. 37, 060 01 Kežmarok
tel.: 0903 906 066
e-mail: stancel@videocom.sk
http://www.videocom.sk

20. Bodovanie vo VSL (predžiactva, žiactva, juniorov)
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto
6.miesto
7.miesto
8.miesto
9.miesto
10.miesto
11.miesto
12.miesto
13.miesto
14.miesto
15.miesto

100 bodov
80 bodov
60 bodov
50 bodov
45 bodov
40 bodov
36 bodov
32 bodov
29 bodov
26 bodov
24 bodov
22 bodov
20 bodov
18 bodov
16 bodov

16.miesto
17.miesto
18.miesto
19.miesto
20.miesto
21.miesto
22.miesto
23.miesto
24.miesto
25.miesto
26.miesto
27.miesto
28.miesto
29.miesto
30.miesto

Schválené na zasadnutí VSLZ dňa 6.11.2017
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15 bodov
14 bodov
13 bodov
12 bodov
11 bodov
10 bodov
9 bodov
8 bodov
7 bodov
6 bodov
5 bodov
4 body
3 body
2 body
1 bod

