
   

Propozície 
 

3. kolo Východoslovenskej lyžiarskej ligy / Svetový deň snehu  
Kubašok Cup 2022 

SKI CENTRUM KUBAŠOK, Spišské Bystré 

                                                            12.02.2022 

 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Usporiadateľ ŠSDM Poprad -Tatry, ZSL, VZL 

Technické zabezpečenie ŠSDM Poprad - Tatry 

Termín 12.2.2022 

Miesto SKI CENTRUM KUBAŠOK, Spišské Bystré 

Prihlášky on-line na www.pretekaj.sk 

Uzávierka prihlášok Piatok 11.2.2022  do 16:00 

Informácie Vierka Kundisová, +421 917 884134 

Kancelária pretekov Bufet Ski Centra Kubašok 

Doprava Individuálna 

Úhrady Na náklady vysielateľa 

 
 
 
 
 
 

http://www.pretekaj.sk/


   

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
 

Riaditeľ pretekov Laco Nemeth 

Veliteľ bránkových rozhodcov Dada Pohanková 

Vedúci časomiery a výpočtov SPORTTIMING s.r.o. +421 907 332045 

Hospodár Aďka Harvanková 

Technický delegát Maroš Ježík  

Arbiter Robo Budzák 

Autor trate Ludo Kundis, Laco Fabian 

 
 

III. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

Predpis Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov 

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 

Štartovné 8,00 € / pretekár 

Vleky 10,- + 2,- záloha za skipass 

 
Štartovať v súťaži VZL - VLL 2021/2022 môžu všetci pretekári bez ohľadu na registráciu v národnom 
športovom zväze. Pretekov sa môžu zúčastniť aj pretekári neregistrovaní v žiadnych športových 
kluboch (tzv. „bez klubovej príslušnosti“). Preteky súťaže VZL - VLL 2021/2022 sú organizované ako 
„verejné“ – verejne dostupné vo všetkých vekových kategóriách (tzv. šport pre všetkých). 
 
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 v kategórii mladší predžiaci / mladšie predžiačky. 



   

                                             IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
 

Prezentácia, úhrada štartovného, 
výdaj štartovných čísel 

7:30 – 9:15 

Rozjazdenie 7:45 – 9:00 

Štart kategórie SUPERBABY 
Po ukončení 1.kola starších žiakov a juniorov. Cca 
10:00 na samostatnej trati 

Prehliadka trate 1. kola 8:15 – 8:45 

pre kategórie Staršie žiačky, starší žiaci, juniorky, juniori 

Štart prvého pretekára 9:15 

poradie štartu kategórií Staršie žiačky, starší žiaci, juniorky, juniori 

Prehliadka trate 2.kola 10:15 – 10:45 

pre kategórie Všetky okrem superbaby 

Štart prvého pretekára 2. kola 11:15 

poradie štartu kategórií 
Mladšie predžiačky, mladší predžiaci, staršie 
predžiačky, starší predžiaci, mladšie žiačky, mladší 
žiaci, staršie žiačky, starší žiaci, juniorky, juniori 

Vyhlásenie výsledkov 30 minút po dojazde posledného pretekára 

Protesty 15 minút  po skončení kola  

Ceny 

V kategórii Superbaby  budú ocenení všetci pretekári 
hneď po dojazde . V ostatných kategóriách budú 
ocenení prví 6ti pretekári.    Všetci pretekári budú 
ocenení účastníckou medailou pri príležitosti osláv 
Svetového dňa snehu  Kubašok Cup 2022 

 
 
Za stratu alebo  poškodenie štartovného čísla sa účtuje 20 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                             
 

Dôležité upozornenia a pokyny 
 
Štartové čísla a skipassy (podľa prihlásenia a súpisiek klubov) sa budú vydávať iba ako ce-
lok. Poprosíme za každý klub jednu osobu na ich prevzatie. 
Pri prezentácii je  potrebné mať riadne vypísanú súpisku klubu (príloha propozícií) za všet-
kých pretekárov a trénerov  ako aj vyzbierané  vypísané a podpísané Písomné vyhlásenie o 
splnení podmienky OTP /OP taktiež za všetkých pretekárov a trénerov. 
( príloha  propozícií) 
Do priestoru štartu , trate a cieľa smú vstupovať iba účastníci podujatia (pretekári a tréneri 
podľa súpisky).Poprosíme o dodržiavanie tohto nariadenia. 
Zvyšok  strediska funguje v režime OTP. 
Taktiež poprosíme o "nezgrupovanie sa" a dodržiavanie opatrenia nosenia respirátora aj v 
exteriéroch a to s výnimkou športovcov pri výkone športu. 
 
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 
 
Všetci účastníci pretekov sú povinní dodržiavať aktuálne opatrenia COVID-19 
V priestoroch pretekov sa môžu nachádzať len pretekári a tréneri (bez rodičov a divákov)  
Všetci účastníci podujatia musia priniesť písomné prehlásenie o splnení podmienky OTP a 
zástupcovia klubov musia odovzdať vypísanú súpisku klubu pre potreby evidencie 
organizátora. Za účelom splnenia nariadení z aktuálnej vyhlášky UVZSR. 
 
 
 
 
 
 


