
 

 

 

 

 

 

Športové stredisko deti a mládeže Poprad - Tatry usporiada 

dňa 3.3.2018 

5. kolo  Východoslovenskej lyžiarskej ligy v zjazdovom  lyžovaní v stredisku 

Ski Centrum Kubašok, Spišské Bystré 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

USPORIADATEĽ:   ŠSDM Poprad – Tatry  a VSLZ 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: ŠSDM Poprad - Tatry 

TERMÍN:     3.3.2018 

MIESTO:     SkiCentrum Kubašok, Spišské Bystré 

PRIHLÁŠKY:    on-line na www.pretekaj.sk             

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:  piatok 2.3.2018 do 14.00 
(po tomto termíne nebude možné prihlásiť ďalších 
pretekárov) 
 
Prihlásenie Superbaby e-mailom na info@ssdm.sk  

PREZENTÁCIA:    Bufet Kubašok od 7:30 do 9:00 

INFORMÁCIE:    Vierka Kundisová, mobil: 0917 884134 

KANCELÁRIA PRETEKOV: Bufet Kubašok 

CENY:     Ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii, 

superbaby všetci pretekári 



 

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR PRETEKOV 

Riaditeľ pretekov:    Ladislav Nemeth  

Veliteľ bránkových rozhodcov:  Jozef Sarnovský  

Vedúci časomiery a výpočtov:  Miloš Uličný  

Hospodár:     Vierka Rímska 

Technický delegát:   Stanislav Motyka 

Arbiter:     Ladislav Fabián 

Autor trate:     Ľudo Kundis, Ľubo Leskovjanský 

 

DOPRAVA:     Individuálna.  

ÚHRADY:     na náklady vysielajúcej strany  

UBYTOVAVANIE:    usporiadateľ nezabezpečuje  

STRAVOVANIE:    individuálne bufet Kubašok 

 

III. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

PREDPIS:    Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych                                                                                                                 
.                                                    pretekov VsLZ na sezónu 2017/2018 

DISCIPLÍNA:    obrovský slalom  

KATEGÓRIE: 

superbaby   2010 a mladší  

mladšie predžiactvo  ročník 2009 – 2008  

staršie predžiactvo  ročník 2007 – 2006  

mladšie žiactvo  ročník 2005 – 2004 

staršie žiactvo  ročník 2003 – 2002  

juniori, juniorky  ročník 2001 – 1994 



 

PRIHLÁŠKA:    3€ za každého prihláseného  

ŠTARTOVNÉ:   3€ st. žiaci a juniori 

2€ ostatné kategórie   

                                            4,- superbaby 

VLEKY:     6,- €  + 2€ záloha za lístok 
     Tréneri a rodičia – počet lístkov neobmedzený 

PROTESTY:    podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 €  

Za stratu štartovného čísla sa účtuje 20 €.  

 

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM  

3.3.2018  

7:30 - 9:00 úhrada štartovného a výdaj štartovných čísel  

od 7:45 rozjazdenie  

8:15 - 8:45 prehliadka trate 1. kola pre st. žiacke a juniorské kategórie 

9:00  štart prvého pretekára 
v poradí: st. žiačky, st. žiaci, juniorky a juniori 

Po ukončení 1. kola bude štart kategórie superbaby, na samostatnej, pre superbaby, 
vyhradenej trati - kombinácia OS s rôznymi prekážkami s vlastnou časomierou. Táto 
trať bude deťom k dispozícii po celý čas trvania  pretekov. 

Všetky deti v kategórii superbaby obdržia medailu,diplom a vecné ceny. 

10:00 - 10:30  prehliadka trate 1. kolo – predžiacke a ml. žiacke kategórie 

       2. kolo st. žiačke a juniorské kategórie 

10:45    štart  v poradí: mladšie predžiačky, mladší predžiaci 
staršie predžiačky, starší predžiaci, 
mladšie žiačky, mladší žiaci, 
staršie žiačky, starší žiaci, 
juniorky, juniori  

VYHODNOTENIE:  do 45 minút od dojazdu posledného pretekára 



Dôležité upozornenia a pokyny  

V prípade ak by snehové podmienky a trať predstavovali nebezpečenstvo úrazu a 
mohli ohroziť zdravie pretekárov, organizátor si vyhradzuje právo zrušiť 2. kolo pre 
staršie žiactvo a juniorov. V platnosti ostanú výsledky 1. kola !!! 

Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu a programu v 
prípade nepriaznivých snehových alebo poveternostných podmienok. 

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a akékoľvek škody počas 
tréningu a pretekov.  

 

Vstup na pretekovú trať je počas pretekov zakázaný: 

- pretekárom, ktorí práve neštartujú  
- rodičom, či iným nepovolaným osobám  
- trénerom  je zakázaná akákoľvek úprava a vstup do trate, pokiaľ o to TD 

nepožiada  

 



Športové stredisko detí a mládeže Poprad- Tatry 

ako súčasť pretekov 5. kola Východoslovenskej lyžiarskej ligy 

organizuje v SKICENTRE KUBAŠOK, Spišské Bystré 

dňa 3.3.2018  

VEREJNÉ PRETEKY V OBROVSKOM SLALOME   
kategorie SUPERBABY 

Deti rok narodenia 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a mladšie 

 

Štart kategórie superbaby bude po skončení prvého kola staršieho žiactva a juniorov 
cca 9:30 na samostatnej, pre superbaby vyhradenej trati - kombinácia OS s rôznymi 
prekážkami s vlastnou časomierou. Táto trať bude deťom k dispozícii po celý čas 
trvania pretekov VsLL 

Všetky deti v kategórii superbaby obdržia medailu,diplom  a balíček s vecnými 
cenami. 

 

Prihlášky zasielať na info@ssdm.sk v tvare meno, priezvisko, dátum narodenia, 
mesto do 2.3.2018 do 19.00 

Štartovné:   4,- eurá 

Vleky :  6,- eur + 2,- eurá záloha za lístok (platí na všetky vleky) 

Info:   Vierka Kundisová 

   0917 884134 

 

Výdaj štartových čísel a skipasov:  3.3.2018 bufet Kubašok  do 9:00 hod                                                           


