organizuje

VEREJNÉ PRETEKY 7. ROČNÍKA V
SKICROSSE ĽADOVÉHO MEDVEĎA
a
SLOVENSKÝ POHÁR PREDŢIAKOV
V OBROVSKOM SLALOME
v stredisku

Rozpis pretekov
I.

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:

SLA

Technické zabezpečenie:

Ski Team Bratislava, Events Studio Liptov, s.r.o.

Dátum:

30. – 31. január 2016

Miesto pretekov:

Jasná – Otupné, Záhradky
Zjazdovky – Fun Zóna a Pretekárska 1a

Prihlášky:

predţiaci – elektronicky na webe SLA
superbaby – pretekaj.sk

Informácie k pretekom:

Bačíková Martina, tel. 0905333068
Bačík Peter, tel. 0911483877

Uzávierka prihlášok:

27.1.2016 (streda), do 20.00 hod.

Prezentácia:

Hotel Ostredok Jasná, Demänovská dolina

Skicross:

29.1.2016 od 17:30 hod. do 18.30 hod.
19:00 hod. porada trénerov, žrebovanie sobotných
pretekov bude v každej kategórii náhodné

Obrovský slalom:

30.1.2016 od 17:00 hod. do 18:00 hod.
18:30 hod. porada trénerov, žrebovanie
nedeľných pretekov

Ubytovanie:

usporiadateľ nezabezpečuje

Stravovanie:

usporiadateľ nezabezpečuje

Zdravotná sluţba:

HZS Jasná

Ceny:

ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii

Upozornenie:

Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na
vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo na zmenu programu v prípade
nepriaznivých snehových podmienok. Usporiadateľ
nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody
počas tréningu a pretekov.

Úhrady:

na náklady vysielajúcej strany

Iné:

k dispozícii je piatkový tréning obrovského
slalomu na trati Pretekárska 1a - od 7:00 do
8:30, a od 7:30 do 10:30 skicross na
zjazdovke Otupné.
ranné lístky pre trénera a pretekárov si
treba nahlásiť do štvrtku 28.1.2016 do
10:00
hod.
na
mailovú
adresu
kupco@tmr.sk. (Treba to napísať takto:
Názov klubu, zodpovednú osobu ktorá to
pôjde prevziať, menný zoznam detí
a trénerov. Treba tam napísať aj to, kto aký
tréning absolvuje) Kto nebude nahlásený
nebude môcť absolvovať piatkový tréning.
lístky si potom treba následne vybrať
v kasse na Záhradkách o 7:00 hod. pre
obrovský slalom, a v kasse na Otupnom
o 7:30 hod. Cena lístka je 9eur + 2eur
záloha za lístok.

Zmena miesta pre disciplínu Skicross – z dôvodu nedostatku snehu na
zjazdovke Jelení Grúň sa Skicross ľadového medveďa musí presunúť do
Fun zóny na Otupnom v Jasnej. Bude to v hornej časti zjazdovky a štart
bude pár metrov po vystúpení z lanovky Grandjet.
Dodatočná prezentácia bude v servise oproti nástupnej stanice Grandjet.
30.1.2016 – Skicross – na tento pretek poskytlo stredisko lístok na všetky
vleky v Jasnej.
31.1.2016 – Obrovský slalom – lístok na vleky bude platiť na dve lanovky
na Záhradkách. Lanovky na Rovnú Hoľu a na Priehybu.

I.

Technické ustanovenia

Predpis:

preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych
pretekov a SlP na sezónu 2015/2016

Disciplíny:

30.1.2016 – Skicross
31.1.2016 – Obrovský slalom

Kategórie:

kategória 2008 a mladší nemôžu pretekať na
pretekoch organizovaných pod hlavičkou SLA, a
preto
táto
kategória
bude
štartovať
v samostatných pretekoch po skončení preteku
predžiakov v tej istej, ale skrátenej trati
starší predžiaci, žiačky, ročník 2004 - 2005
mladší predžiaci, žiačky, ročník 2006 – 2007

Štartovné:

30.1.2016 – Skicross – 10 eur
31.1.2016 – Obrovský slalom – 7 eur

Vleky:

1 – denný lístok – 7 eur + 2 eur záloha za lístok –
Skicross
1 – denný lístok – 7 eur + 2 eur záloha za lístok –
GS

Protesty:

podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 eur

Rozjazdenie:

voľné jazdenie na tratiach Otupné a Pretekárska
1a

Iné:

30 eur za stratu čísla.

II.

Časový harmonogram

Sobota:

30.1.2016 – Skicross ľadového medveďa

7.00 – 8.00 hod.

dodatočná prezentácia v servise oproti lanovke
Granjet – Otupné Jasná
rozjazdenie – Otupné
prehliadka trate, posledný vstup na prehliadku
8:45 hod.
štart prvého pretekára

7.30 – 8.15 hod.
8.00 – 9.00 hod.
9.30 hod.
Poradie kategórií:

1.) staršie predžiačky
2.) starší predžiaci
3.) mladšie predžiačky
4.) mladší predžiaci
5.) kategória 2008 a mladší, budú mať zvlášť
prehliadku po odpretekaní mladších predžiakov
a posunutý štart

Iné:

žrebovanie v každej kategórii bude náhodné

Popis disciplíny:

Ski cross sú kombinované preteky oblúkov
rôzneho polomeru s prekonávaním terénnych
nerovností. Pretekári budú štartovať individuálne

Nedeľa:

31.1.2016 – Obrovský slalom

7.00 – 8.00 hod.

dodatočná prezentácia v Rotunde – Ski bare pri
zjazdovke Jelení grúň – Záhradky Jasná
rozjazdenie – Jelení Grúň
prehliadka trate, posledný vstup na prehliadku
8.30 hod.
štart prvého pretekára v kategórii staršie
predžiačky, prípadné zmeny na porade trénerov

7.30 – 8.00 hod.
8.00 – 8.45 hod.
9.15 hod.
Poradie kategórií:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

staršie predžiačky
starší predžiaci
mladšie predžiačky
mladší predžiaci
kategória 2008 a mladší (ako samostatný
pretek – dievčatá, chlapci), posunutý štart

Vyhlásenie výsledkov:

30 min. po dojazde posledného pretekára, za
obidva dni 30.–31.1.2016

Orgány podujatia:
Predseda organizačného výboru: Bačík Peter
Riaditeľ pretekov: Mlynček Vladimír
Technický delegát: Kupčo Martin ml.
Sekretár pretekov: Schmidová Silvia
Zodpovedná osoba: SLA: Dušan Poláček

