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Rozpis pretekov 
I.   Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ:   Slovenská lyžiarska asociácia, úsek alpských disciplín 

Technické zabezpečenie:  SKI TEAM ŽDIAR 

Dátum záverečné kolo SLP: 15. marca 2014 

Dátum Strachan Cup:  16. marca 2014 

Miesto pretekov:  15.03. SKI BACHLEDOVA – JEZERSKO  časť  JEZERSKO 

    16.03. STRACHAN SKI CENTRUM ŽDIAR 

Prihlášky:   Registrovaní pretekári SLA sa prihlasujú online na 

    portáli www.slovak-ski.sk. 

    Neregistrovaní pretekári s neplatnou licenciou  

    (ktorí nie sú v ponuke online) a superbaby posielajú  

    písomnú prihlášku e-mailom. 

    Nutné uviesť dátum narodenia.     

FINÁLE SLP   e-mail: stancel@videocom.sk, tel. 0903 906 066 

STRACHAN CUP   Pre urýchenie pretekov súbežne dve trate - A,B. 

Trať A    e-mail: stancel@videocom.sk, tel. 0903 906 066 

Trať B    e-mail: stancel@videocom.sk, tel. 0903 906 066   

Informácie k pretekom:  Strachan Jaroslav  tel. 0905 369 303 

    Ing.Králik Richard  tel. 0905 350 811 

Uzávierka prihlášok:   

FINÁLE SLP   14.03.2012 (piatok), do 12.00 hod. 

STRACHAN CUP   15.03.2012 (sobota), do 12.00 hod. 

Prezentácia:    

FINÁLE SLP   Hotel Bachledka*** Strachan, Bachledova dolina, ŽDIAR 

    14.03.2012 od 18.00 hod. do 19.00 hod. 

    18.00 hod. porada trénerov s občerstvením, 

losovanie, úhrada štartovného, skipasov a výdaj čísel 

 STRACHAN CUP                 SKI BUFET – STRACHAN SKI CENTRUM, ŽDIAR 

    15.03.2012 od 18.00 hod. do 19.00 hod. 

losovanie, úhrada štartovného, skipasov a výdaj čísel 

 

Ubytovanie:   info: info@bachledka.sk   tel.: 0908 507 773 

             strachan@zdiar.sk   tel.: 0905 151 815 

             www.skibachledova/ubytovanie.sk 

Stravovanie:   usporiadateľ nezabezpečuje 

Zdravotná služba:  Horská záchranná služba 
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HODNOTENIE A CENY 

Ceny záverečné kolo SLP:  ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii 

Ceny FINÁLE SLP:  vyhodnotenie celej súťaže Slovenského pohára 2014, 

    ocenení budú prví desiati pretekári  v kategórii mladšie  

    a staršie predžiactvo 

    vyhodnotenie súťaže družstiev za celú sezónu - ROSSIGNOLL CUP 

Ceny STRACHAN CUP:  budúci olympionici - diplom, medaila, pohár a sladké pokušenie 

    superbaby -  juniori 

    prví šiesti – diplom, medaila 

    prví traja – pohár, medaila a atraktívna vecná cena 

    ostatné kategórie  

    prví traja – diplom, pohár, medaila a atraktívna vecná cena 

    PUTOVNÝ POHÁR STRACHAN CUP – u získava pretekár 

    s najrýchlejším časom pretekov !!! 

Ceny kombinácie 2 dní:  ocenení budú víťazi v  kategóriach  

mladšie predžiactvo, staršie  predžiactvo  a superbaby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie:   Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné 

nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na 
zmenu programu v prípade nepriaznivých snehových 
podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a 
pretekov. Za stratu štartovného čísla účtujeme 20 € 

Úhrady:    na náklady vysielajúcej strany 
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II. Technické ustanovenia 

Predpis:    preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov 

    a SIP na sezónu 2013/2014 

Disciplíny:   15.03.2013 – obrovský slalom 

    16.03.2013 – obrovský slalom  

Kategórie:   15.03.2014 

mladšie predžiačky a mladší predžiaci (2005, 2004) 
staršie   predžiačky a starší   predžiaci (2003, 2002) 

superbaby – 2006 a mladší 

 

16.03.2014 

TRAŤ B – 450 m 

superbaby – 2006 a mladší 

budúci olympionici - 2006 a mladší - 1.krát v živote 

na pretekoch 

TRAŤ A – 950 m 

mladšie predžiačky a predžiaci  (2005, 2004) 
staršie   predžiačky a starší   predžiaci (2003, 2002) 

mladšie žiačky a žiaci ( 2001, 2000 ) 

staršie žiačky a žiaci (1998, 1999) 

snowboard – všetky kategórie spolu 

juniorky a juniori (1993- 1997) 

ženy a muži (1971- 1992) 

seniorky, seniori (ročník- 1970) 

 

Štartovné:   7 eur – finále 

    6 eur – Strachan Cup   

Vleky finále:   1 – denný lístok – 5 eur + 2 eurá záloha za skipass 

    + 1 tréner 

Vleky STRACHAN CUP: 1 – denný lístok – 5 eur  

    + 1 tréner 

     

Protesty:   podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 eur 

Rozjazdenie:   bude upresnené na porade trénerov v piatok o 18.00 hod. 

    v Hoteli Bachledka***Strachan 
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                                                   Časový harmonogram 

Piatok:   14.03.2013  

9.00 – 14.00 hod.  tréning v stredisku SKI BACHLEDOVA – JEZERSKO  

na trati na ktorej sa bude pretekať  

1 - denný lístok – 10 eur + 2 eurá záloha na skipass 
+ 1 tréner 

Sobota:   15.03.2013 -  obrovský slalom 

6.30 – 7.30 hod.  dodatočná prezentácia – Hotel Bachledka ***Strachan 

6.30 – 8.00 hod.  rozjazdenie 

8.00 – 8.45 hod.  prehliadka trate 

9.00 hod.   štart prvého pretekára 

staršie predžiačky, starší predžiaci 
mladšie predžiačky, mladší predžiaci 
 

Kategória superbaby 2006 a mladší nemôžu pretekať na pretekoch organizovaných pod hlavičkou SLA,  
preto budú pretekať v samostatných pretekoch v OS po skončení preteku  predžiakov cca o 12.00 hod. 
na skrátenej trati OS v Jezersku. 
    
Vyhlásenie výsledkov:  30 min. po dojazde posledného pretekára  
    pri Hoteli Bachledka*** Strachan 

        Sprievodné akcie:  hudba, program pre deti, hudobná skupina ŠČAMBA 

Nedeľa:   16.03.2013 - obrovský slalom 

7.00 – 8.30 hod.  dodatočná prezentácia – SKI BUFET STRACHAN 
    TRAŤ A 
8.30 – 9.15 hod.  prehliadka trate 
9.30 hod.   štart prvého pretekára  

    mladšie predžiačky a predžiaci   

staršie   predžiačky a starší   predžiaci  

mladšie žiačky a žiaci  

staršie žiačky a žiaci  

    juniori, dospelí a seniori 

snowboard – všetky kategórie spolu 

TRAŤ B 

       9.00 – 9.45 hod.  prehliadka trate    

       10.00 hod.   budúci olympionici – začínajúci lyžiari, zábava v detskej škôlke 

            superbaby  

         

      Vyhlásenie výsledkov:  po vylosovaní tomboly pri SKI BUFETE  STRACHAN 
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Sprievodné akcie:  sprievodné akcie počas celých pretekov 

    žrebovanie atraktívnej tomboly o hodnotné ceny – cena tomboly 1 € 

    vystúpenie hudobnej skupiny ŠČAMBA 

      

 

Organizačný výbor 

Predseda OV:   Strachan Jaroslav   

Riaditeľ pretekov:  Šiška Dušan / Jurčo Michal ( STRACHAN CUP ) 

Technický delegát SLA:  Ing. Juraj Geleta / Dluhoš Patrik (STRACHAN CUP ) 

Veliteľ trate:   Ing.Králik Richard 

Veliteľ bránk. rozhodcov:  Ing. Ondrašík Jozef 

Časomiera:   Štancel Jaroslav / Štancel Jaroslav 

Sekretár pretekov:  Rybanská Iveta 

Autor trate:   Ing.Králik Richard 
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