FabianSKI usporiada

dňa 17.02.2019
3.kolo Východoslovenskej lyžiarskej ligy v zjazdovom lyžovaní v stredisku

Ski Brodok, Poráč
I. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ :
Technické zabezpečenie :
Termín :
Miesto :
Štartujú :
Prihlášky :
Kancelária pretekov :
Lístky na vlek :
Štartovné :

Predpis :
Informácie :
Hodnotenie :

FabianSKI
z poverenia Východoslovenského lyžiarskeho zväzu
FabianSKI
17.02.2019 (nedeľa)
Lyžiarske stredisko Ski Brodok, Poráč
registrovaní pretekári vo VSLZ podľa kategórií, superbaby je pre
neregistrovaných pretekárov
online prihlásenie na adresu http://pretekaj.sk/sk/podujatia/ do
15.02.2019 /piatok do 14.00 hod./
Lyžiarske stredisko Ski Brodok, Poráč
7,- €
prihlásený pretekár 4,- €
1 kolo 3,- €
2 kolá 4,- €
Superbaby 3,- €
preteká sa podľa pravidiel lyžovania a súťažného poriadku VSLZ
Ladislav Fabián, tel.: 0918 689 250
Anna Kalíková, tel.: 0915 365 975
prví traja získajú pohár a diplom, 4. – 6. miesto diplom a medailu
v každej kategórii, superbaby dostanú diplom za účasť a
medailu

II. Technické ustanovenia
Disciplína :
Kategórie :

Trať :
Protesty :
Meranie :

obrovský slalom
superbaby 2011 - mladší
mladší predžiaci, predžiačky 2009 – 2010
starší predžiaci, predžiačky 2007 – 2008
mladší žiaci, žiačky 2005 - 2006
starší žiaci, žiačky 2003 - 2004
juniori, juniorky 2002 - 1998
Ski Brodok, Poráč, prevýšenie: 136 m, dĺžka trate 750 m
podľa PLP a SP, vklad 16,- € za pretekára
Za stratu štartovného čísla sa účtuje 20 €.
elektrické so záznamom Sport Timing Kežmarok Slovakia

III. Časový rozpis
Štartovné čísla sa vydajú pred pretekmi do 09:00 hod. Štartujú len riadne
odprezentovaní pretekári.
Nedeľa 17.02.2019
07:30 – 08:45
07:30
08:15 – 08:45
08:45
09:00
09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:45

11:00
13:30 – 14:00
Vyhlásenie výsledkov:

odovzdávanie štart. čísel – stredisko Ski Brodok Poráč
začiatok prevádzky vlekov – rozjazdenie sa na vyhradenej časti trate
prehliadka trate 1. kolo staršie žiactvo a juniori
posledný vstup na trať
štart 1. kola
štart pretekárov super baby – skrátená trať
prestavba trate
prehliadka trate
1. kolo– mladší predžiaci, starší predžiaci, mladší žiaci, starší žiaci
2. kolo – starší žiaci, juniori
štart 1. a 2. kola
ukončenie pretekov – vyhlásenie výsledkov
do 45 minút po ukončení pretekov.

IV. Rôzne
Dôležité upozornenia a pokyny
• Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
• Prípadné zmeny v rozpise sú vyhradené rozhodnutiam organizačného výboru alebo jury
pretekov ak si to budú vyžadovať poveternostné podmienky alebo iné závažné dôvody.
• 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 !!!
• Odvolanie pretekov sa vykoná e-mailom na prihlásené lyžiarske kluby.
• 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

V. Organizačný výbor
Riaditeľ preteku:
Hlavný rozhodca:
Veliteľ trate:
Hospodár:
Technický delegát:
Autor trate:

Juraj Bakoš
Róbert Barbuš
Juraj Bakoš ml.
Anna Kalíková
Miroslav Juris
Ladislav Fabián, Ľudovít Kundis

