
 
 
Predsedníctvo Úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie, Karpatská 15, 058 01 Poprad 

7.kolo SLPpredžiakov 
Obrovský slalom 
Kubínska Ho ľa 14.03.2015   
 

Všeobecné ustanovenia 
 
Druh pretekov:  SLP (Slovenský pohár)  
Usporiadate ľ:  Slovenská lyžiarska asociácia, úsek alpských disciplín 
Technické zabezpe čenie: ŠK Kubínska Hoľa 
Dátum:    14.3.2015  
Miesto pretekov:  Kubínska Hoľa 
Prihlášky:   registrovaní pretekári online na stránke SLA  

neregistrovaní pretekári a superbabymailom na adresu: 
stancel@videocom.sk 

Uzávierka prihlášok: 12.3.2015do 16.00 
Odvolanie, presunutie:         v zmysle súťažného poriadku 
Prezentácia:   14.3.2015 od 07:00 do 08:00 Chata u Kramera, Kubínska Hoľa 
Žrebovanie:   elektronicky p.Štancel na základe výsledkov SLPŽ 12.03.2015 
Výdaj štartovných čísiel: 14.3.2015 od 07:00 do 08:00 Chata u Kramera,Kubínska Hoľa 
Ubytovanie, stravovanie: usporiadateľ nezabezpečuje 
    možnosť na www.kubinska.sk 
Zdravotná služba:   Horská služba Kubínska Hoľa    
Upozornenie:   Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov 

a tréningovna vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje 
právo nazmenu programu v prípade nepriaznivých 
poveternostnýchpodmienok. 
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody 
vzniknuté počas tréningov a pretekov. 
Pri strate štartového čísla sa účtuje poplatok 20 € 

 
 

I. Technické ustanovenia 
 
Predpis:   preteká sa podľa platných pravidiel lyžovania a Súťažného 

poriadkuna sezónu 2014/2015. 
Podmienky ú časti:                licencia ÚAD SLA, resp. iného národného združenia 
Disciplína:   obrovský slalom 
Štartujúce kategórie: mladšípredžiaci, mladšie predžiačky (rok nar. 2005 - 

2006)starší predžiaci, staršie predžiačky (rok nar. 2003 - 2004)  
Štartovné:   7,00 €  
Cena lístka: 6,00 € (pretekár, tréner) 
Vyhodnotenie:                    umiestnení na 1-6 mieste obdržia pohár a diplom 
Protesty:  podľa pravidiel PLP, doložené vkladom 16 EUR 



Vedúci časomiery a výpo čtov: Jaroslav Štancel 
 
 
 

II. Časový harmonogram 
 
07:30 – 08:15   rozjazdenie 
08:00 – 08:45   prehliadka trate - všetky kategórie 
09:00    štart prvého pretekára 
    Poradie štartu  

- staršie predžiačky 
- starší predžiaci 
- mladšie predžiačky 
- mladší predžiaci 

 
Pretekári mladší ako ročník 2007 nemôžu pretekať na 
pretekoch organizovaných pod hlavičkou SLA apreto táto 
kategória bude pretekať v samostatných pretekoch po skončení 
pretekupredžiakov na rovnakej  trati. 
Prehliadka trate pretekárov kategórie superbaby je možná 
súčasne s prehliadkou trate predžiakov alebo počas 
pretekupredžiakov popri trati. 

Vyhlásenie výsledkov: spoločne pre všetky kategórie30 minút po skončení pretekov 
superbaby 

 
 
 

III. Organiza čný výbor 
 
Predseda OV:  Hojo Augustín 
Riadite ľ pretekov:  Hečko Ivan 
Technický delegát:  Štrkolec Miroslav 
Sekretár pretekov: Antalová Milada 
Velite ľ bránk. rozhodcov: Laštík Marián 
Zodpovedná osoba SLA: Poláček Dušan (vedúci súťaže predžiakov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


