
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

USPORIADATEĽ: SKI CLUB PROGRESS

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: SKI CLUB PROGRESS

TERMÍN: 24.2.2019

MIESTO: SKICOMP FAKĽOVKA LITMANOVÁ

PRIHLÁŠKY: Elektronicky na www.pretekaj.sk

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 22.02.2019(piatok) do 12:00 hod.

PREZENTÁCIA: V bufete od 7:15 - 8:45

UBYTOVAVANIE: usporiadateľ nezabezpečuje

STRAVOVANIE: Individuálne

INFORMÁCIE: Roman Petriľak: 0907 766 798

KANCELÁRIA PRETEKOV: V bufete pri dolných vlekoch.(Lyž.stredisko 

Litmanová)

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA HZS Litmanová

CENY: Ocenení budú prví šiesti pretekári v každej 

kategórii. V kategórii, superbaby všetci 

pretekári. 

UPOZORNENIE: Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú 

pretekov na vlastné nebezpečenstvo. 

DOPRAVA: individuálna

ÚHRADY: na náklady vysielajúcej strany

SKICOMP FAKĽOVKA - LITMANOVÁ

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých snehových,alebo poveternostných 

podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a pretekov. Za stratu 

štartovného čísla sa účtuje 20 €.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.

 usporiada dňa: 24.02.2019, 4.kolo Východoslovenskej lyžiarskej ligy v 

zjazdovom lyžovaní v stredisku

http://www.pretekaj.sk/
http://www.pretekaj.sk/


II. TECHNICKÉ USTANOVENIA A PREDPISY: Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych 

pretekov VSLL na sezónu 2018/2019

DISCIPLÍNA: Obrovský slalom

KATEGÓRIE: 
superbaby 2011 a mladší 

mladšie predžiactvo ročník 2009 – 2010

staršie predžiactvo ročník 2007 – 2008

mladšie žiactvo ročník 2005 – 2006

staršie žiactvo ročník 2003 – 2004

juniori, juniorky ročník 2002 – 1998

PRIHLÁŠKA: 4€ za každého prihláseného pretekára

ŠTARTOVNÉ: 4€ st. žiaci/cky a juniori/ky 

3€ ostatné kategórie 

ŠTARTOVNÉ SUPERBABY: 3 €

SKIPASS: 7€ - pretekári (1 trénersky lístok v cene 7€ na 5 

prihlásenych detí z klubu)

- zľavnený lístok pre rodičov v cene 15€ 

(celodenný)

PROTESTY: podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 € Vedúci 

časomiery a výpočtov: Jaroslav Štancel

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Úhrada štartovného a výdaj štartovných čísel 7:15 - 8:45

Rozjazdenie/ skor na spodnych vlekoch od 8:00

PRETEKAŤ SA BUDE NA FAKĽOVKE (1000m), VLEK SA NACHÁDZA NAD PRVÝMI KRÁTKYMI VLEKMI!

Prehliadka trate 1.kola pre kategórie: st. žiaci/ky a 

juniori/ky
8:30 – 9:00 / posledný vstup na trať 8:50

Prehliadka trate 2. kola: všetky kategórie 10.30 – 11.00/ posledný vstup na trať 10:50

PRETEKY SUPERBABY Štart po skončení 1.kola. (10:00)

Superbaby- budú mať vlastnú trať na spodných vlekoch

Štart 2.kola v poradí: 

ml.predžiačky,ml.predžiaci,st. predžiačky,st. 

predžiaci,ml.žiačky, ml.žiaci, st. žiačky,st. žiaci, 

juniorky a juniori

11:15

VYHODNOTENIE: do 1 hodiny od ukončenia pretekov, pred 

bufetom.

!!! V prípade,ak by snehové podmienky a trať predstavovali nebezpečie úrazu a mohli ohroziť zdravie pretekárov, 

organizátor si vyhradzuje právo zrušiť 2.kolo pre st.žiactvo a juniorov a v platnosti ostanú výsledky 1.kola!!! 

24.2.2019

9:15
Štart 1.kola v poradí: st. žiačky,st žiaci, juniorky a 

juniori



IV. ORGANIZAČNÝ VÝBOR PRETEKOV:

Riaditeľ pretekov: Roman Petriľak

Autor trate 1. kola: Roman Petriľak

Autor trate 2. kola: Ľubomír Leskovjanský

Veliteľ bránkových rozhodcov: Martin Gurega

Vedúci časomiery a výpočtov: Sporttiming 

Arbiter: Stanislav Motyka

Technický delegát: Ľudovít Kundis

Srdečne sa na Vás tešíme a dúfame, že nám počasie bude priať.

Team:

Partneri:

Rozjazdenie prevažne na spodných vlekoch. Je prísne zakázané stavať akékoľvek tréningové brány 

pod sankciou diskvalifikácie klubu! -Vstup na pretekovú trať je počas pretekov zakázaný 

pretekárom,ktorí práve neštartujú,rodičom,či iným nepovolaným osobám pod sankciou 

diskvalifikácie jednotlivca, v prípade trénerov či rodičov, pod sankciou diskvalifikácie klubu. Tréneri 

môžu ísť na pretekovom svahu len mimo brán (je zakázaná akákoľvek úprava a vstup do trate,pokiaľ 

ich o to TD nepožiada)


