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Zväz slovenského lyžovania 

 

 

 

 

 

 

v  spolupráci s 

 

 

 

lyžiarskym klubom Ski klub Donovaly 

 

 

organizuje  

 

Názov podujatia:  

1. kolo Pohár žiakov ZSL, Nominačné preteky na medzinárodné podujatia  

Stredisko: MÝTO SKI &BIKE, Mýto pod Ďumbierom 

Dátum: 16. – 17.1.2022 
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Rozpis tréningu  

I. Všeobecné ustanovenia 

 

Usporiadateľ: Zväz slovenského lyžovania 

Technické 

zabezpečenie: 

Ski klub Donovaly 

Dátum: 16.- 17. 1. 2022 

Miesto: MÝTO SKI &BIKE, Mýto pod Ďumbierom 

Prihlášky: www.casomierapt.sk 

Uzávierka 

prihlášok: 

14. 1. 2022 o 20:00hod  

Informácie: jaro.midriak@gmail.com 

Prezentácia: 15.1.2022 Do 15.00 hod v deň prezentácie je poverená osoba klubu povinná 

skontrolovať zoznam prihlásených pretekárov na www.casomierapt.sk  a o 

prípadných zmenách informovať spracovateľa výsledkov: 

toman@casomierapt.sk 

Porada trénerov: 

 

 

15. 1. 2022 o 19:00 h – porada cez TEAMS, link bude zaslaný do whatsapp 

skupiny.  

Informačná 

skupina 

Whatsapp: 

 

http://www.casomierapt.sk/
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Informačný kanál whatsapp skupina, získate po nascanovaní QR kódu.  

V skupine budú poskytované potrebné informácie k priebehu meraného 

tréningu.  

Žrebovanie: 15.1.2022 o 18:00 h 

Ubytovanie, 

stravovanie: 

Individuálne 

 

Zdravotná služba: Horská záchranná služba 

Vyhodnotenie: 1. – 3. miesto 

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 počas tréningu a pretekov. 

Za stratu štartovného čísla účtujeme 20€. 

 

II. Technické ustanovenia 

 

Predpis: Súťažný predpis ZSL 

Disciplína: 16.1.2022  – SL  

17.1.2022 – GS  

Kategórie: Starší žiaci, Staršie žiačky, Mladší žiaci, Mladšie žiačky 

Štartovné:                       

Platba za štartovné 

9,- € každá disciplína   skipass 13 € + 3 € záloha os/deň  

IBAN: SK60 0900 0000 0051 3667 4760  
platbu označiť v tvare: štartovné + názov klubu alebo pretekára 

potvrdenie o platbe s rozpisom* zaslať na mail: jaro.midriak@gmail.com  

Vleky: skipass 13 € + 3 € záloha os/deň zaplatiť spoločne so štartovným.  

Protesty: 15 min. po skončení kola 

Trať: 

Parametre trate: 

MÝTO SKI &BIKE, Mýto pod Ďumbierom 

Vedúci časomiery 

a výsledkov: 

František Toman 

 

III. Časový harmonogram 16.1.2022 Slalom 

mailto:jaro.midriak@gmail.com
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7:30 – 8:15 rozjazdenie (nad štartom na brány) 

8:00 – 8:45 prehliadka trate 1.kolo mladší žiaci v jednej trati 

prehliadka trate 1. kolo starší žiaci v druhej trati 

posledný vstup na prehliadku 8:15 

9:00 

9:30 

10:00 

10:30 

štart prvej pretekárky 1. kolo mladšie žiačky 

štart prvého pretekára 1. kolo mladší žiaci 

štart prvej pretekárky 1. kolo staršie žiačky 

štart prvého pretekára 1. kolo starší žiaci 

11:00 – 11:45 prehliadka trate 2. kolo mladší žiaci v jednej trati 

prehliadka trate 2. kolo starší žiaci v druhej trati 

11:15  posledný vstup na trať. 

12:15 

12:45 

13:15 

13:45 

štart prvej pretekárky  2. kolo mladšie žiačky 

štart prvého pretekára 2. kolo mladší žiaci 

štart prvej pretekárky 2. kolo staršie žiačky 

štart prvého pretekára 2. kolo starší žiaci 

 Po skončení  tréningu bude krátka porada trénerov v priestore cieľa 

IV. Časový harmonogram 17.1.2022 Obrovský slalom  

7:30 – 8:15 rozjazdenie na voľno  

8:00 – 8:45 prehliadka trate 1.kolo mladší žiaci v jednej trati 

prehliadka trate 1. kolo starší žiaci v druhej trati 

posledný vstup na prehliadku 8:15 

9:00 

9:30 

10:00 

10:30 

štart prvej pretekárky 1. kolo mladšie žiačky 

štart prvého pretekára 1. kolo mladší žiaci 

štart prvej pretekárky 1. kolo staršie žiačky 

štart prvého pretekára 1. kolo starší žiaci 

11:00 – 11:45 prehliadka trate 2. kolo starší žiaci v druhej trati 

11:15  posledný vstup na trať. 

12:15 

12:45 

štart prvej pretekárky  2. kolo staršie žiačky 

štart prvého pretekára 2. kolo starší žiaci 
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Výsledky:   Online www.casomierapt.sk 

COVID 19 

nariadenie  

 Hromadné podujatia do 18 rokov veku pričom všetci účastníci hromadného 

podujatia budú v režime OTP. Z tohto dôvodu sa na základe vyhlášky ÚVZSR 

môžu podujatia zúčastniť iba účastníci  do 18 rokov spĺňajúci režim OTP 

(športovci) a  tréneri, realizačné tímy v režime OP. 

Dokumenty potrebné ku Covid opatreniam: 

Súpiska klubu (vytlačená, vypísaná, na odovzdanie), 

Písomné vyhlásenie o splnení podmienok režimu OP a OTP (každý jeden 

účastník podujatia) odovzdať kontrole pri vstupe do strediska.  

V. Organizačný výbor  

 

Predseda OV: Pavol Chovaňák, Janka Štaffenová 

Riaditeľ pretekov: Jaromír Midriak 

Veliteľ trate: Martin Šárik 

Hlavný rozhodca: Určí sa na porade organizátorov 

Vedúci časomiery: František Toman 

Hospodár: Ivana Luhová 

Technický delegát: Peter Žák 

Autor trate: Určí sa na porade trénerov 

 

*Vzor pre zaslanie rozpisu platby: 

dátum 
počet štartujúci 

a/9 € 
počet skipassov 

a/16 € 
suma 

16.1.2022 SL 1 1 25,00 € 

17.1.2022 GS  1 1 25,00 € 

Spolu zaplatené na účet:  50,00 € 

 

 

 

 

http://www.casomierapt.sk/
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Písomné vyhlásenie o splnení podmienky OP a zároveň vyhlásenie o bezpríznakovosti účastníka 
športového hromadného podujatia. 

 
Písomné vyhlásenie sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie na športovom 
hromadnom podujatí za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia športovcov,  športových 
odborníkov a ostatných účastníkov podujatia.  

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:   

Kategória:  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
*vypĺňa sa len v prípade neplnoletého 
športovca  

 

E-mail:  

Telefonický kontakt:  

  
vyhlasujem, že: (označte „X“)  
□ účastník nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 
telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu 
a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, 
hnačka),  
□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 
dorast účastníkovi nenariadil karanténne opatrenie,  
□ účastník nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na ochorenie 
COVID-19,   
□ v prípade ak účastník bol za posledných 14 dní v zahraničí: a má menej ako 12 rokov:  

□ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej 
republiky splnili povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR 
testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb  

ak má viac ako 12 rokov:  
□ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo 
obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status 
plne zaočkovanej osoby, alebo spĺňa inú výnimku z vyhlášky ÚVZSR pre vstup na územie SR.   

□ Som plne očkovaná osoba 
□ Som osoba po prekonaní ochorenie Covid 19 v období nie viac jako 180 dňami 
□ Som testovaná osoba,  ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od 
odberu v prípade antigénového testu 
 
Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov 
ochorenia účastník musí zostať doma a nemôže sa podujatia zúčastniť. Rovnako som si vedomý(á) 
právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa 
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  
 
1) úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 
do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený 
priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť 
pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť 
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prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky 
kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je 
považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala 
COVID-19).  
2) za plne očkovanú osobu sa považuje osoba:  
a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,  
b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID 19 s jednodávkovou schémou, alebo  
c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19 
 
3) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie 
osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí 
do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na 
základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 
15. novembra 2021. 
 
V ................................. dňa ...................  
 
 
 
 
........................................................................................ 
podpis (zákonný zástupca/plnoletý účastník)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚPISKA KLUBU 
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pre možnosti zakúpenia tréningových lístkov v lyžiarskom stredisku platná pre sezónu 2021/22 

Názov klubu  

Počet pretekárov  

Počet trénerov  

Počet realizačný tím  

 

Meno a priezvisko Tréner / 
športovec/ 

RT 

Rok 
narodenia 

Telefónne čislo/ 
Pre športovcov 

zákonný zástupca 

Email  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

Partneri podujatia Organizátor 
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PARTNERI  ZSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

https://www.sitour.sk/
https://www.sitour.sk/
https://www.sitour.sk/
https://sportnet.online/
https://sportnet.online/
https://sportnet.online/
https://www.holidayinfo.sk/
https://www.holidayinfo.sk/
https://www.holidayinfo.sk/
https://www.uniqa.sk/
https://www.uniqa.sk/
https://www.uniqa.sk/
https://www.minerfin.sk/
https://www.minerfin.sk/
https://www.minerfin.sk/
http://www.effead.com/
http://www.effead.com/
http://www.lentimex.sk/index.php/sk/
http://www.lentimex.sk/index.php/sk/
http://www.lentimex.sk/index.php/sk/
http://mdvcentrum.sk/partner-zvazu-slovenskeho-lyzovania/
http://mdvcentrum.sk/partner-zvazu-slovenskeho-lyzovania/
https://www.rossignol.sk/alpine-clanky/sme-hrdy-partner-noveho-zvazu-slovenskeho-lyzovania/
https://www.rossignol.sk/alpine-clanky/sme-hrdy-partner-noveho-zvazu-slovenskeho-lyzovania/
https://www.rossignol.sk/alpine-clanky/sme-hrdy-partner-noveho-zvazu-slovenskeho-lyzovania/
https://www.uynsports.com/en_eu/?country_selection_country=SK
https://www.uynsports.com/en_eu/?country_selection_country=SK
https://eurosports.sk/blog/sme-hrdy-partner-noveho-zvazu-slovenskeho-lyzovania
https://eurosports.sk/blog/sme-hrdy-partner-noveho-zvazu-slovenskeho-lyzovania
https://eurosports.sk/blog/sme-hrdy-partner-noveho-zvazu-slovenskeho-lyzovania

