
                                                            
                                            
                                                v spolupráci s 

             
          LYŽIARSKYM KLUBOM LEVO ČA 
 
                                            organizuje 
 
            3. kolo Slovenského pohára predžiakov 
                   Veľkú cenu Levočskej bielej panej 
 
 
          Obrovský slalom mladších a starších predžiakov 
                    SKI TATRY TATRASVIT NOVÁ LOPUŠNÁ 
                                        
                                               
                                          24.1.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rozpis pretekov 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 
Usporiadateľ:                     Slovenská lyžiarska asociácia, úsek alpských disciplín 
 
Tecnické zabezpečenie:     Lyžiarsky klub Levoča 
 
Dátum:                                24.1.2015 
 
Miesto pretekov:                 SKI TATRY TATRASVIT NOVÁ LOPUŠNÁ 
 
Prihlášky:           registrovaní pretekári online na stránke slovak-ski,  neregistrovaní    
                             pretekári a superbaby mailom na adresu : stancel@videocom.sk, online  
                             na http://www.sport-timing.sk/core/index/index.  
                                                                                       
                             info: 0905 247 701, Anton Boris 
                                         
Uzávierka prihlášok:        22.1.2015 
 
Prezentácia:   prezentácia 23.1.2015 telefonicky do 16:00 hod na tel. čísle 0903 906 066      
                        Jaroslav Štancel    
         
Žrebovanie: elektronicky p. Štancel na základe výsledkov prvého a druhého kola SLPŽ  
 
Výdaj štartovných čísel : 24.1.2015  SKI BAR Nová Lopušná od 7:00 do 8:00.    
 
Ubytovanie, stravovanie: ubytovanie usporiadateľ neposkytuje, obed je možné  
                                            telefonicky dohodnúť priamo v SKI BARE Nová Lopušná (  
                                            menu výber z 3 jedál 4 euro/obed) tel. 0903 640 540 p. Rušín.                
                                                                                                    
Zdravotná služba:             horská služba v stredisku  
 
Ceny:                               ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii 
 
Upozornenie:                  Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov 
                                         na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na  
                                         zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných 
                                         podmienok.                                                                                                                   
 
                                         Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody  
                                          vzniknuté počas tréningov a pretekov. 
 
 
 
 
 



Technické ustanovenia 
 
 
Predpis:                    preteká sa podľa platných pravidel lyžovania a Súťažného poriadku 
                                  na sezónu 2014/2015. 
 
Disciplína:                obrovský slalom 
                                   
Kategórie:                mladší predžiaci, mladšie predžiačky rok nar. 2005 – 2006 
                                  starší predžiaci, staršie predžiačky rok nar. 2004 – 2003 
 
Štartovné:                7 EUR 
 
Vleky:                        5 EUR/ os/ deň 
 
Protesty:                  podľa pravidiel PLP, doložené  vkladom  16 EUR 
 
Vedúci čas. a výpočtov:         Jaroslav ŠTANCEL 
 
 

II.  Časový harmonogram  
 
Piatok  23.1.2015:   7:00 – 8:00  tréning GS 1.skupina               
                                  8:00 – 9:00 tréning GS 2.skupina 
                                  9:00 – 10:00 voľné jazdenie po trati 
                                  10:00 koniec tréningu všetkých pretekárov 
 
Tréningový lístok 5 euro. Tréningy prosím nahlásiť do stredy 21.1.2015 na mail . 
ski.boris@gmail.com. Do 16:00 hod. Pretekári budú rozdelení do tréningových skupín   
rovnomerne podľa počtu a  požiadaviek prihlásenia. Konečná informácia o čase 
tréningu pre jednotlivé skupiny bude zaslaná mailom v stredu do 22:00 hod. Pretekári 
na tréning dostanú štartovné číslo, ktoré umožní vstup na tréningovú trať.  Tréning 
bude možný len so štartovným číslom !!! 
 
Sobota 24.1.2015:      7:00 -  8:00      rozjazdenie obmedzené, vzhľadom na snehové         
                                                             podmienky  
                                     8:00 -  8:30     prehliadka trate starší predžiaci a predžiačky   
                                     9:00                 štart prvej kategórie st. predžiačky 
                                     10:30-11:00    prehliadka trate mladší predžiaci a superbaby 
                                     11:30               štart ml.predžiačky                                                                                     
                                  
                                   štartový interval 30 sek.    
 
 Po skončení pretekov predžiakov, štart verejných pretekov superbaby zo zníženého 
štartu.                            
 
 
Vyhlásenie výsledkov:                                
 Spoločné pre obidva preteky sa uskutoční 30 min po skončení verejných  pretekov 
v priestore cieľa. 



 

 Organizačný výbor. 
 
 
Predseda OV:                                 POPROCKÝ Jozef 
 
Riaditeľ pretekov:                          BORIS Anton 
 
Veliteľ trate:                                   VALENT Maroš 
 
Veliteľ bránkových rozhodcov:    KAMENICKÁ Ľubomíra        

   
Časomiera:                                      ŠTANCEL Jaroslav 
 
Hospodár:                                        REPASKÁ Zuzana 
 
Technický delegát:                           JURIS Miroslav 
 
 
 

 Partneri podujatia: 
 
 

      
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 



Zoznam sponzorov a prispievateľov na preteky: 
                                              
1.   Arprog a.s. 
2.   Wellness hotel Chopok. 
3.   LOS - Agro spol. s r.o. Spišská Nová Ves 
4.   Renault Poprad 
5.   Gastrodom p.Bigoš 
6.   Hotel Arkada p.Čurila 
7.   D.A.S Levoča s.r.o. 
8.   Krajčírstvo p.Smiková Mária 
9.   RUMIT s.r.o. 
10. MaaD s.r.o. 
11. Elektro Točoň 
12. Nomiland 
13. Agel s.r.o. 
 

                             
 
 

              
 

        
 
 

 


