
  

                                                               
 

Propozície 
 

FINÁLE  
VÝCHODOSLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ LIGY 

   5. kolo 

SKIPARK VYŠNÉ RUŽBACHY 

13.3.2022 

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Usporiadateľ SKI CLUB PROGRESS, ZSL, VZL 

Technické zabezpečenie SKI CLUB PROGRESS 

Termín 13.3.2022 

Miesto SKIPARK VYŠNÉ RUŽBACHY 

Prihlášky on-line na www.pretekaj.sk 

Uzávierka prihlášok Sobota 12.3.2022 do 12.00 

Informácie Roman Petriľak, +421907766798 

Kancelária pretekov Bufet San Andre – Skipark Vyšné Ružbachy 

Doprava Individuálna 

Úhrady 

 
Štartovné: SK12 0900 0000 0050 4681 2496 
 
Potvrdenie o úhrade štartovného a súpisku pretekárov zaslať 
na email: skiclubprogress@gmail.com, najneskôr do 
12.3.2022 do 12.00. Úhrada za skipasy v kase. Cena skipasu 
pre každého účastníka v rovnakej cene 10€ + 2€ záloha. 
 

 

http://www.pretekaj.sk/


  

 
 
 
 

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR 
 

Riaditeľ pretekov  Roman Petriľak 

Veliteľ bránkových rozhodcov Jozef Ondrášik 

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

Hospodár Ivana Petriľaková 

Technický delegát Radoslav Grus 

Arbiter Peter Lazorčík 

Autor trate Juraj Uhnák, Roman Petriľak 

 
 
 

III. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

Predpis Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov VZL 

Disciplína Obrovský slalom 

Kategórie Superbaby, ročníky 2014*,2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020.... 

 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   Prevodom na účet: SK12 0900 0000 0050 4681 2496 

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 
Od 7.30 na 1000m vleku vpravo. 
Na pretekovom kopci je rozjazdenie zakázané! 

Štart kategórie SUPERBABY 

Po ukončení 1.kola starších žiakov a juniorov. 
Cca o 10:00, na samostatnej trati 
s časomierou. (Detský vlek vpravo od hlavnej 
zjazdovky) 

Prehliadka trate 1. kola 8.00 – 8.30 

pre kategórie Staršie žiačky, starší žiaci, juniorky, juniori 

Štart prvého pretekára 9.00 

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

Prehliadka trate 2.kola 10.00 – 10.30 

pre kategórie Všetky okrem superbaby 

Štart prvého pretekára 2. kola 11.00 

poradie štartu kategórií 

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

Vyhlásenie výsledkov 
45 minút po dojazde posledného pretekára. 
Po vyhodnotení 5.kola VLL, bude aj celkové 
vyhodnotenie aktuálnej sezóny. 

Protesty 15 minút po skončení kola 

Ceny 

V kategórii Superbaby, budú ocenení všetci 
pretekári, hneď po dojazde do cieľa. V 
ostatných kategóriách, budú ocenení prví 6ti 
pretekári, 45 minút po skončení pretekov. 

Za stratu alebo poškodenie štartovného čísla sa účtuje 20 €. 



  

 
 
                                                Dôležité upozornenia a pokyny 
 
Priestor štartu nie je moc veľký, preto chceme poprosiť všetky kluby, aby sa na štarte 
zdržiavali len tréneri a pretekári, pripravujúci sa na štart. 
Okolo pretekovej trate, bude vytvorený 3 metrový pás na presun zo štartu do cieľa. 
TENTO PÁS NESLUŽI NA ROZJAZDENIE! 
NA ŠTART BUDE MOŽNÉ PRÍSŤ 15 MINÚT PRED ZAČATÍM PREHLIADKY 1.KOLA tj. 
7.45 hod. 
 
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 
 
 
 
 
 


