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Organizátor 

S poverením Zväzu slovenského lyžovania Snow Park Ľadová  

v spolupráci so Škola bežkovania Oravec 

Miesto a dátum pretekov 

Snow Park Ľadová        21.1.2023 

Kancelária pretekov 

Farma na Samelovej lúke,  

Dobšinská ľadová jaskyňa 15, 04971 

Prezentácia a porada vedúcich družstiev – online;   Kontakt:   +421 918 627 493 

Organizačný výbor 

Riaditeľ pretekov (JURY)                    Štefan Oravec 
Veliteľ tratí (JURY)                               Martin Oravec 
Sekretár                                                 Erika Hutníková 
Hlavný rozhodca                                  Marcel Kollárik 
Veliteľ kontrol                                      Peter Oravec 
Zdravotné zabezpečenie                    Rastislav Lipták 
Funkcionári pretekov 
TD ZSL (JURY)                                        Matúš Jančík 
 

Prihlášky a účastníci  

Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 19. januára 2023 do 18:00.  

Prihlasovací formulár na https://pretekaj.sk/sk/podujatia/2023ladova. 

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené alebo 

doručené po uzávierke prihlášok. Účastníci sú povinní platnú vyhlášku ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.  

Pravidlá  

Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel FIS a predpisov pre bežecké lyžovanie. Organizátor si v prípade 

potreby vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu tohto podujatia. Všetky zmeny budú zverejnené 

na internetovej stránke www.zsl.sk. 

Príchod účastníkov  

Pri príchode na podujatie je vedúci družstiev povinný prezentovať všetkých účastníkov a vyzdvihnúť 

štartové čísla. V súčasnosti nie je potrebný PCR test ani iný doklad. Prosíme o dodržiavanie 

hygienických opatrení - Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia. 

Parkovanie  

Bezplatné parkovanie na mieste  

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/2023ladova
http://www.zsl.sk/
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Časový harmonogram 

Piatok, 20. január 2023 

14:00 – 15:30  Prezentácia na tel.č. +421 918 627 493 

14:00 – 15:30  Oficiálny tréning 

17:00 – 18:00  Porada vedúcich družstiev – online - organizátor zverejní program a štartové listiny 

na pripomienkovanie vo WhatsApp skupine ZSL (link bude odoslaný pred pretekmi) 

Sobota, 21. január 2023 

Do 8:30  trate uzatvorené 

8:30 – 9:55  Trate otvorené (len pre účastníkov) 

8:30 – 10:30  Preberanie štartových čísel v kancelárii pretekov 

11:00   Štart žiackych kategórií 

Ml. žiaci 2012+                            1 km klasicky intervalový štart 
Ml. žiačky 2012+                         1 km klasicky intervalový štart 
Ml. žiaci 2011                 2 km klasicky intervalový štart (2x 1 km) 
Ml. žiačky 2011                         2 km klasicky intervalový štart (2x 1 km) 
St. žiaci 2010                               3,2 km klasicky intervalový štart (2x1,6km) 
St. žiačky 2010                            3,2 km klasicky intervalový štart (2x1,6 km) 
St. žiaci 2009                                 3,2 km klasicky intervalový štart (2x1,6km) 
St. žiačky 2009                              3,2 km klasicky intervalový štart (2x1,6km) 
St. žiaci 2008                                 3,2 km klasicky intervalový štart (2x1,6km) 
St. žiačky 2008                              3,2 km klasicky intervalový štart (2x1,6km) 
Muži OPEN                                     6,4 km voľne hromadný štart (4x1,6 km) 
Ženy OPEN                                     4,8 km voľne hromadný štart (3x1,6 km) 
 

13:30   Vyhlásenie výsledkov  

 

Poplatky                                           

Žiaci                            Dospelí                  

Člen registrovaný v ZSL / 1 štart  7,- €                              10,- €                      

Člen neregistrovaný v ZSL / 1 štart         10,- €                             12,- €                      

Oceňovanie  

Prví traja pretekári v každej kategórii bez ohľadu na licenciu a národnosť získajú vecnú cenu. 

Oceňovanie prebehne v súlade s COVID opatreniami (zákaz podávania rúk a povinné rozostupy 2m).  

Rôzne  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny rozpisu pretekov po dohode s VV ZSL v prípade 

nepredvídaných okolností. Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie 
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https://goo.gl/maps/hWkE3W7zjL61ANHS8 

https://www.facebook.com/snowparkladova/  

https://goo.gl/maps/hWkE3W7zjL61ANHS8
https://www.facebook.com/snowparkladova/

