
 
 
 
 
 
 
 

POHÁR PRIMÁTORA VYSOKÝCH TATIER 
2023 

V BEHU NA LYŽIACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.januára 2023 (štvrtok) – Monková dolina 

 
 

14.februára 2023 (útorok) – Vysoké Tatry 

 
 

3.marca 2023 (piatok) – Štrbské Pleso



 

 

P R O P O Z Í C I E 
3. POHÁRA PRIMÁTORA VYSOKÝCH TATIER 2023 

 V BEHU NA LYŽIACH 

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Vyhlasovateľ:  Mesto Vysoké Tatry 

Organizátori:   Mestský úrad Vysoké Tatry – oddelenie kultúry a športu 
    e-mail: peter.vegh@vysoketatry.sk 

 tel.: +421 52 4780461 
 

Riaditeľ pretekov: Mlynár 

Hlavný rozhodca: Peter Végh 

Charakteristika:  preteky detí behu na lyžiach 

Účastníci:   Deti vo veku 6-15 rokov zo základných škôl 

Počet súťaží:  3         

Termíny a miesta konania jednotlivých súťaží: 

1. preteky: 

26. januára 2023 (štvrtok) – Monková dolina 

PRIHLÁŠKY na adresu: peter.vegh@vysoketatry.sk 

Najneskôr do 24.01.2023 do 10:00 hod. 

2. preteky: 

14. februára 2023 (útorok) – Vysoké Tatry 

PRIHLÁŠKY na adresu: peter.vegh@vysoketatry.sk 

Najneskôr do 13.02.2023 do 10:00 hod. 

 
3. preteky: 

3.marca 2023 (piatok) – Štrbské Pleso 

PRIHLÁŠKY na adresu: peter.vegh@vysoketatry.sk 

Najneskôr do 2.03.2023 do 10:00 hod. 



 

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Vekové kategórie: 

Žiaci 1  ročník narodenia 2017, 2016, 2015 
Žiaci 2  ročník narodenia 2014, 2013 
Žiaci 3  ročník narodenia 2012, 2011 
Žiaci 4  ročník narodenia 2010, 2009, 2008, 2007 

 
Podmienky účasti:  Každá škola môže vyslať do súťaže ľubovoľný počet pretekárov 

 V každej vekovej kategórii na základe prihlášky, odoslanej v príslušnom termíne na 
mailovú adresu, uvedenú v časti 1. Všeobecné ustanovenia 

Disciplína:   Beh na lyžiach 

Spôsob behu:  Klasická technika 

Pravidlá:   Súťaží sa podľa pravidiel bežeckého lyžovania FIS 

preteká sa podľa pravidiel jednotlivých pretekov.  

 Protesty: Do 10 minút po skončení disciplíny písomnou formou hlavnému 
rozhodcovi s vkladom 5,- €. 

 V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 

Prihlášky: Nevyhnutne v elektronickej podobe na tlačive, ktoré pošle organizátor a v termíne, ktorý 
je určený v časti 1. Všeobecné ustanovenia. 
Prihláška musí obsahovať názov školy, priezvisko, meno a dátum narodenia pretekára 

Doprava: Na preteky dopravu zabezpečí a cestovné hradí vysielajúca škola školy mesta Vysoké Tatry 
majú prepravu zabezpečenú mestom Vysoké Tatry 

Občerstvenie:  Zabezpečí Mesto Vysoké Tatry (napr. čaj a horalka, a pod..) 

Technické zabezpečenie: Pedagogický dozor  v počte 1 učiteľ na 15 štartujúcich žiakov 
 
Časový harmonogram a disciplíny jednotlivých kôl budú upresnené pred podujatím 

Ceny a bodovanie:   Zabezpečí Mesto Vysoké Tatry 
 Po každom kole budú vyhodnotený najlepší traja jednotlivci v každej kategórii  
Bodovanie : 
Na základe umiestnenia v každej súťaži sa do konečného hodnotenia započítavajú body podľa umiestnenia v 
kategórii: 

1. miesto 30 bodov   7. miesto 8 bodov 
2. miesto 20 bodov   8. miesto 7 bodov 
3. miesto 15 bodov   9. miesto 6 bodov 
4. miesto 12 bodov   10. miesto 5 bodov 
5. miesto 10 bodov   11. miesto 4 body 
6. miesto 9 bodov   12. miesto 3 body 
     ostatné miesta 1 bod 

Do celkového hodnotenia sa započítavajú dva najlepšie výsledky z absolvovaných súťaží, v prípade rovnosti bodov 
rozhoduje dosiahnuté poradie v záverečných pretekoch. 

Vysielajúca škola, klub zodpovedá za zdravotný stav, poistenie detí a dozor. 

 


