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PROPOZÍCIE  Východoslovenská lyžiarska liga – 6. kolo 

Cena Lopušnej doliny 

Dátum   : 04.03.2018 nedeľa 
Miesto   : SKI TATRY Nová Lopušná dolina 
 
Organizačný výbor: 
Riaditeľ pretekov : Alexander Kanovits 
Technický riaditeľ : Igor Tropp 
Technický delegát : Richard Králik 
 
Veliteľ bránkových  
rozhodcov  : Roman Hric 
Veliteľ trate  : Igor Tropp 
Vedúci časomiery : Jaroslav Štancel, Miloš Uličný 
Arbiter   : Patrik Dluhoš  
        
Všeobecné ustanovenia: 
Vyhlasovateľ  : Východoslovenský lyžiarsky zväz 
Usporiadateľ  : ŠK JUNIOR SKI POPRAD  
Štartujú  : registrovaní pretekári vo VSLZ podľa kategórií,  
 kategória SUPERBABY nebude 
Prihlášky  : do 02.03.2018 do 20:00 elektronicky: http://www.pretekaj.sk/ 
Kontakt  : Alexander Kanovits 0905/721169 
 
Prezentácia  : 04.03.2018 od 7:15 do 8:30 kancelária preteku  
Žrebovanie  : na základe došlých prihlášok podľa súťažného poriadku VSLZ 
Kancelária preteku : Bufet 
Predpis  : preteká sa podľa pravidiel lyžovania a súťažného poriadku VSLZ 
Ubytovanie  : organizátor nezabezpečuje 
 možnosť : Hotel Satel Poprad      sales@hotelsatel.com 
 
Hodnotenie  : odmenených bude prvých šesť pretekárov v každej kategórii 
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Protesty  : do 15 min. po zverejnení neoficiálnej výsledkovej listiny danej 
     kategórie s vkladom 15,- eur 
 
Zdravotná služba : stredisko SKI TATRY Nová Lopušná dolina 
 
Technické ustanovenia: 
Disciplína  : Obrovský slalom 1 kolo, staršie žiactvo a juniori 2 kolá 
Trať   : SKI TATRY TATRASVIT Lopušná dolina 
   
Kategórie  : mladšie predžiačky mladší predžiaci r: 2008 – 2009 
                   staršie predžiačky  starší predžiaci r: 2006 – 2007
     mladšie žiačky               mladší žiaci  r: 2004 – 2005 
     staršie žiačky  starší žiaci  r: 2002 – 2003 
     juniorky-dospelí  juniori-dospelí r: 1993 – 2001 
  
Porada vedúcich : nie je 
Štartovné  : podľa súťažného poriadku VSLZ  3+2,- €, 1.kolo 
     3+3,- € 2.kolá   
               
Vleky   : 6,-  €  
     / pre prihlásených pretekárov a doprovod  
       počet lístkov neobmedzený / 
 
Časový harmonogram:  
 
02.03.2018  piatok 
20:00   ukončenie prihlášok 
03.03.2018  sobota 
16:00   žrebovanie         
04.03.2018  nedeľa 
 
7:15–8:30  prezentácia a prevzatie štartových čísel v kancelárii preteku, 
   lístky na vlek v pokladni strediska 
7:15   rozjazdenie a voľné jazdy mimo pretekovej trate 
8:15 – 8:45  prehliadka trate pre prvé kolo – staršie žiactvo a juniori 
8:30   posledný vstup na trať 
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9:00   štart 1. kola staršie žiactvo a juniori 
 
09:30 – 10:00 stavba trate pre druhé kolo 
10:00 – 10:45 prehliadka trate pre druhé kolo – všetci pretekári 
10:30   posledný vstup na trať           
11:00   štart 1. kola od mladších predžiakov, a 2.kola od starších žiakov 
 
13:30 – 14:00 ukončenie pretekov a vyhlásenie výsledkov  
 
Stavba trate  : 1. kolo: Patrik Roth 
                         2. kolo: Radoslav Grus 
 
Ostatné ustanovenia: 
 
Všetci účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie 
Prípadné zmeny v rozpise sú vyhradené rozhodnutiam organizačného výboru, alebo jury 
pretekov, ak si to budú vyžadovať poveternostné podmienky alebo iné závažné dôvody, 
odvolanie pretekov sa vykoná e-mailom na prihlásené kluby najneskôr 24hod pred štartom 
pretekov. 
 
V Poprade, 22.02.2018                                ŠK JUNIOR SKI Poprad       
        


