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Propozície 
 

Východoslovenská lyžiarska liga 
1. kolo 

večerne preteky 

Strachan Ski Centrum Ždiar 

29.01.2022 

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Usporiadateľ Ski Team Ždiar, Spyder Club-ski, Stará Ľubovňa, VZL 

Technické zabezpečenie Ski Team Ždiar, Spyder Club-ski, Stará Ľubovňa 

Termín 29.01.2022 

Miesto Strachan Ski Centrum Ždiar 

Prihlášky on-line na www.pretekaj.sk 

Uzávierka prihlášok 28.01.2022 do 21:00 

Informácie Jaroslav Dziak, 0919 298 356 

Kancelária pretekov Medvedí brloh Strachan 

Doprava individuálna na vlastné náklady 

Úhrady pri prezentácii 

 



SPYDER CLUB – SKI 

   STARÁ ĽUBOVŇA 

 

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
 

Riaditeľ pretekov Jaro Strachan 

Veliteľ bránkových rozhodcov p. Ondrášik 

Vedúci časomiery a výpočtov Miloš Uličný 

Hospodár Lenka Kušmíreková 

Technický delegát Robo Budzák 

Arbiter Ľudo Kundis 

Autor trate Rišo Králik 

 
 

III. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

Predpis Preteká sa podľa súťažného poriadku VZL 

Disciplína obrovský slalom 

Kategórie mladšie predžiactvo, ročníky 2012 – 2013 

 staršie predžiactvo, ročníky 2010 – 2011 

 mladšie žiactvo, ročníky 2008 – 2009 

 staršie žiactvo, ročníky 2006 – 2007 

 juniorky a juniori, ročníky 1998 – 2005 

 

Pretekári v kategórii Superbaby, ročník narodenia 2014, môžu byť na základe 
vlastného rozhodnutia, v každých jednotlivých pretekoch, zaradení do kategórie 
mladší predžiaci/mladšie predžiačky, kde však, v takomto prípade môžu 
štartovať iba v tejto kategórii bez možnosti samostatného vyhodnotenia ročníka 
2014. Nutné uviesť  pri on line prihlásení  pretekára. 

Štartovné 8,00 € / pretekár 

Vleky 10,- + 2,- záloha 
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IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 
 
Prezentácia, úhrada štartovného, 
výdaj štartovných čísel 

13:00 – 15:00, Medvedí brloh Strachan 
Ždiar 

Vydanie štartovných čísel je podmienené odovzdaním súpisky pretekárov a trénerov, 
odovzdaním písomného vyhlásenia o splnení podmienky OTP a zároveň 

vyhlásením o bezpríznakovosti účastníka športového hromadného podujatia 

Rozjazdenie 15:00 – 15:45 

Štart kategórie SUPERBABY 
15:30 na samostatnej trati 
vyhodnotenie po dojazde 

Prehliadka trate 1. kola 15:45 – 16:15 

pre kategórie všetky kategórie (okrem superbaby) 

Štart prvého pretekára 16:45 

poradie štartu kategórií 

mladšie predžiačky, mladší predžiaci 
staršie predžiačky, starší predžiaci 
mladšie žiačky, mladší žiaci 
staršie žiačky, starší žiaci 
juniorky, juniori 

Prehliadka trate 2.kola 18:15 – 18:45 

pre kategórie 
staršie žiačky, starší žiaci 
juniorky, juniori 

Štart prvého pretekára 2. kola 19:00 

poradie štartu kategórií 
staršie žiačky, starší žiaci 
juniorky, juniori 

Vyhlásenie výsledkov 30 minút po ukončení pretekov 

Protesty 
podľa súťažného poriadku VZL, 
doložené vkladom 20,- EURO  

 
Za stratu štartovného čísla sa účtuje 20 €. 
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Dôležité upozornenia a pokyny 
 
V prípade ak by snehové podmienky a trať predstavovali nebezpečenstvo úrazu a mohli by 
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 a riziko. 
 
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 a straty 
počas tréningu a pretekov. 
 
Vstup na pretekovú trať je počas pretekov zakázaný: 
- pretekárom, ktorí práve neštartujú 
- trénerom je zakázaná akákoľvek úprava a vstup do trate, pokiaľ o to technický delegát 
nepožiada 
 
 
 

COVID 19 nariadenia 
 
Hromadného  podujatia sa môžu zúčastniť účastníci vo veku do 18 rokov (športovci) v režime 
OTP, tréneri a realizačné tímy v režime OP. 
 
Dokumenty potrebné ku Covid opatreniam: 
 
- Súpiska klubu (vytlačená, vypísaná, na odovzdanie) 
- Písomné vyhlásenie o splnení podmienok režimu OP a OTP 

(každý jeden účastník podujatia) odovzdať kontrole pri vstupe do strediska 


