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1. Kategória Predžiactva 
 

1.1 Organizovanie pretekov kategórie predžiactva. 
Pohár Zväzu Slovenského lyžovania predžiakov (Pohár ZSL) je 

celoštátna súťaž mládeže do 12 rokov pod názvom ROSSIGNOL 
CUP, organizovaná Zväzom Slovenského lyžovania (ďalej len ZSL). 
Štruktúru a rozsah tejto súťaže určuje vedenie ZSL a sú definované 
v pretekovom poriadku ZSL. Súťaž je organizovaná ako séria 
minimálne troch pretekov. 

 
1.2 Povinnosti usporiadateľa pohára ZSL 

 
1. Uzatvoriť a dodržať všetky ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy 

o usporiadaní pretekov medzi usporiadateľom a ZSL. 
 

2. Minimálne 10 dní pred uskutočnením pretekov je usporiadateľ povinný 
zverejniť rozpis pretekov (Propozície) schválený vedúcim Súťaže 
predžiactva na web stránke ZSL prostredníctvom svojich prístupových 
údajov.  Pred zverejnením športový riaditeľ ZSL schváli publikovanie 
rozpisu na web stránke ZSL. Rozpis pretekov musí obsahovať ustanovenia 
podľa paragrafu 1.4 Pretekového poriadku 2019/2020 

 
3. V prípade objektívnych problémov môžu byť preteky presunuté do 

iného strediska v čo najkratšom čase. Ak sa plánované preteky, 
zaradené do Pohára ZSL nemôžu z rôznych príčin uskutočniť 
v pôvodnom termíne alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ 
povinný túto zmenu prerokovať a dať schváliť vedúcim súťaže 
predžiactva minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov. Športový 
riaditeľ ZSL je povinný najneskôr tri (3) dni pred uskutočnením 
pretekov zverejniť zmeny na webe ZSL. Pri nesplnení tejto povinnosti 
nebudú preteky započítané do celkového hodnotenia SLP-P. 

 
4. Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a trate nasledovne: 

 
a. samostatnú trať pre kategóriu staršieho predžiactva 

a samostatnú trať pre kategóriu mladšieho predžiactva, pričom 
každá kategória bude mať samostatnú prehliadku trate, (ak 
JURY na porade trénerov nerozhodne inak) 



 
 

 
   

b. pripraviť a strojovo upraviť pretekovú trať podľa požiadaviek 
platného súťažného poriadku a bezpečnosti (profil, rozsah, 
tvrdosť, atď.) 

c. upraviť trate pre preteky a tréning a oddeliť pretekovú trať od 
verejnej časti zjazdovky viditeľnou zábranou 

d. zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov podľa 
PLP-AD a zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu pre 
obsluhu trate, pretekov a časomiery (rozhodcovia, technici na 
úpravu trate, pomocníci časomiery, štartér, asistent štartéra,  
zapisovači) 

e. dodržať poradie kategórií a to staršie predžiačky, starší 
predžiaci, mladšie predžiačky, mladší predžiaci, (ak JURY na 
porade trénerov nerozhodne inak) 

f. zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach 
v cieli, poprípade aj na štarte. 

 
5. Prevziať reklamné predmety (bannery, vlajky, pútače, a pod) pre 

propagáciu ZSL a jej partnerov, a zabezpečiť ich rozmiestnenie v 
priestore cieľa a v priestore vyhlasovania výsledkov podľa pokynov 
športového riaditeľa. 
 

6. Zabezpečiť bezplatne technickému delegátovi lístok na vleky. 
 

7. Podľa snehových podmienok umožniť všetkým záujemcom 
(registrovaným pretekárom) absolvovať aspoň jeden (1) deň pred 
pretekmi tréning v príslušnom stredisku. Ak to bude technicky 
možné, tak na trati, kde sa budú konať preteky a v prípade 
možností aj tréning v bránach a za zvýhodnenú cenu lístka. 

 
8. Zabezpečiť v dostatočnom predstihu pred prvou poradou 

trénerov/vedúcich družstiev prezentáciu prihlásených pretekárov 
na základe priamej elektronickej prihlášky cez web časomiery, 
v nutnom prípade na základe prihlášky, ktorú pošle klub/oddiel na 
adresu časomiery tak, aby bola doručená do ukončenie registrácie 
stanovenej rozpisom pretekov. V rámci prezentácie bude možné 
uhrádzať štartovné (ak nemohlo byť realizované Online platbou), 
zakúpiť si lístky na deň pretekov. 

 



 
 

 
   

9. Deň pred každými pretekmi uskutočniť poradu trénerov/vedúcich 
družstiev, na ktorej súťažný výbor (JURY) spresní časový rozpis, 
vydá organizačné pokyny a odprezentuje štartovú listinu . 

 
10. Pre miesto prvej porady vedúcich družstiev zabezpečiť vhodné  

priestory a adekvátne vybavenú miestnosť (stoly, stoličky, 
el.energia, vetranie, a pod..). 

 
11. Pre finále Pohára ZSL organizačne zabezpečiť a vyhlásiť celkové 

výsledky Pohára ZSL. 
 

1.3 Rozpis pretekov a propozície 
 

Aby mohli byť preteky zaradené do pohára ZSL, musí rozpis 
pretekov podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny platné 
od 8.12.2000 – obsahovať nasledovné: 
• názov, miesto a termín pretekov, spolu s údajmi o polohe tratí 

a najlepšej prístupnosti k nim (čl.213.1) 
• technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky 

(čl.213.2) 
• mená dôležitých funkcionárov (čl.213.3) pričom 

o riaditeľ pretekov 
o veliteľ bránkových rozhodcov 
o vedúci časomiery a výpočtov 

musia mať na pretekoch kategórie „A“ (Pohár ZSL) kvalifikáciu 
min. rozhodcu II. stupňa (čl.603.3.7.1) 

• čas a miesto prvej porady trénerov/vedúcich družstiev a žrebovanie 
(čl.213.4) 

•      časový plán pre začiatok oficiálneho tréningu a čas štartu pretekov 
(čl.213.5) 

•      miesto oficiálnej tabule výsledkov (čl.213.6) 
•      čas a miesto vyhlásenia celkových výsledkov pretekov (čl.213.7) 
•      termín prihlášok, presnú adresu, telefón, fax alebo e-mail adresu 

(čl.213.8) 
•      údaj o zálohe za lístok 

 
 



 
 

 
   

1.4 Prezentácia 
 

1.4.1 Všeobecné podmienky účasti v pretekoch a súťažiach predžiakov 
U12 organizovaných pod hlavičkou ZSL 

 
Pretekov kategórie predžiactva zaradených v kalendári ZSL sa môžu 

zúčastniť pretekári ročníkov 2008 až 2012, ak sú členovia ZSL alebo iných 
členských zväzov FIS (myslí sa tým členovia iných zväzov mimo územia SR). 
 
Do bodovacej súťaže o ZSL budú zaradení len pretekári, ktorí majú vydaný 
platný preukaz člena ZSL. 

Za správnosť a splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá 
vysielajúca zložka, t. j. klub/oddiel. Pretekár, ktorý nespĺňa vyššie uvedené 
podmienky nie je a nesmie byť žrebovaný a ani bodovo hodnotený. 
 
Upozornenie: Komisia ZSL v súvislosti s „Vyhlásením športovca pre ZSL“ 
vyzýva a dôrazne odporúča absolvovanie telovýchovnej prehliadky 
u športového lekára /min 1x ročne/ v záujme ochrany zdravia pretekára 
a prevencie úrazu (viz bod 5.6.1) 
 

1.4.2 Prihlášky 
 

Prihlásenie pretekára je na základe elektronickej prihlášky cez web 
časomiery pred uzávierkou termínu prihlášok, pričom usporiadateľ ju musí 
mať k dispozícii minimálne pred začatím prezentácie (čl.215.1 PLP-AD). 
Každá prihláška pretekárov za daný klub/oddiel musí obsahovať (čl.215.3 
PLP–AD): 
 

• číslo preukazu ZSL 
• priezvisko, meno rok narodenia, 
• disciplíny v ktorých daný pretekár štartuje, 
• meno vedúceho družstva a kontaktné adresy a tel. čísla. 

 
V prípade nefunkčnosti elektronického systému prihlasovania cez web 

časomiery, môže byť prihláška zaslaná e-mailom, alebo poštou na adresu 
usporiadateľa pretekov a časomiery, avšak v dostatočnom predstihu do 
uzávierky termínu prihlášok. V tomto prípade je povinnosťou vysielajúcej 
zložky skontrolovať si jej doručenie organizátorovi. Prihlásenie telefonicky 



 
 

 
   

nie je možné. V prípade prihlásenia po termíne prihlášky uvedenom v 
propozíciách, bude pretekár zaradený na koniec štartovnej listiny. 
Prihlásenie po ukončení prezentácie nie je možné. 

 
1.4.3 Prezentácia 
 
Prezentáciu prihlásených pretekárov vykoná organizátor na základe 

doručených prihlášok, ktoré formou „Zoznamu zaregistrovaných“ dostane 
v elektronickej forme od časomiery. K prezentácii je potrebné predložiť 
preukaz ZSL (súpisku klubu) a potvrdenie o elektronickej platbe 
štartovného, v prípade nutnosti potvrdenie o prihlásení pretekárov. 
Pre uplatnenie bodovania v pohári ZSL predžiakov je rozhodujúca platnosť 
preukazu ZSL v deň prezentácie, ktorú musí vysielajúca zložka v prípade 
nezrovnalostí predložiť. 
Prezentácia sa uskutočňuje vo vyhradenom časovom rozmedzí uvedenom 
v rozpise pretekov.   
 

1.5 Štartovné a vleky 
 
Komisia predžiactva ZSL schvaľuje na sezónu 2019/2020 pre SLP-P 
štartovné pre všetky disciplíny 7,- €, 
lístok pre pretekárov a trénera 9,- € ak stredisko súhlasí. 
Štart prvej kategórie sa môže uskutočniť najskôr o 09.15 hod. 
 
1.6 Slovenský pohár ZSL - predžiakov 

 
1.6.1 Účasť 
 
V sezóne 2019/2020 sa uskutoční súťaž družstiev. Pre súťaž družstiev sa 

berú do úvahy všetci pretekári v kategórii mladší a starší predžiaci 
a predžiačky s platným preukazom člena ZSL podľa súpisiek 
klubov/oddielov (kategórie U10 a U12). Družstvo na danom preteku tvoria 
všetci štartujúci pretekári za klub/oddiel s platným členstvom v ZSL. 

 
 
 
 



 
 

 
   

1.6.2 Hodnotenie 
 
V každom preteku pohára ZSL pod názvom Rossignol Cup sa vyhodnotí 

súťaž družstiev. Celkové hodnotenie je súčet všetkých bodov zo všetkých 
pretekov pre klub/družstvo. 
Celkové hodnotenie družstiev 1. - 3. miesto bude ohodnotené šekom na 
nákup tovaru. 
1. miesto …......1 000,- Eur 
2. miesto …......   500,- Eur 
3. miesto …......   300,- Eur 
Po preteku dostane víťazné družstvo daného kola Rossignol Cup balík, ktorý 
bude obsahovať ceny (napr. 3 šiltovky, 1 zástera, nálepky...) V každom kole 
Rossignol Cup dostane každý pretekár pri odovzdaní štartového čísla v cieli 
balíček. (cena, podpisová karta, nálepky a i.) 

 
1.6.3 Bodovanie družstiev 
 

1.-10. miesto v súťaži jednotlivcov =10 bodov. 
11.-20.miesto v súťaži jednotlivcov =5 bodov. 
21.-30.miesto v súťaži jednotlivcov =3 bodov. 
31.-40.miesto v súťaži jednotlivcov =2 body. 
41.- až posledné miesto výsledkovej listiny klasifikovaných =1 bod. 
Pretekári, ktorí neštartujú, alebo nedokončia preteky nie sú bodovaní. 
  

1.7 Slovenský pohár ZSL – súťaž jednotlivcov 
 
Slovenský pohár ZSL - predžiakov je dlhodobá súťaž jednotlivcov v 

kategóriách starší(ie) predžiaci(čky) ročník nar. 2008, 2009 a mladší(ie) 
predžiaci(čky) ročník nar. 2010, 2011 a 2012. Štartovať môžu všetci 
pretekári uvedených ročníkov, ktorí sú členmi ZSL alebo iného národného 
zväzu, ktorý je členom FIS. Body sa budú uznávať len pretekárom s platným 
členstvom ZSL na sezónu 2019/2020. Preteky v kategórii ročníkov 
narodenia 2013 a mladší nie sú organizované ZSL. Pre tieto ročníky 
narodenie komisia pre lyžovanie ZSL odporúča preteky HHL - Lesy Cup, OLL 
Stred, Pohár Liptova, Východoslovenská liga a iné regionálne ligy. 
 
Vyhodnotených je desať (10) najlepších pretekárov pre každú kategóriu 
osobitne na konci sezóny podľa článku 1.7.1. Pretekového poriadku.   
 



 
 

 
   

Súťaž v sezóne 2019/2020 pozostáva z maximálne  siedmich (7) pretekov – 
kôl, a to: 

• starší predžiaci (čky) - max 2 x SL v OS bránach ( OS Mini), t. j. ostatné kolá 
5 x OS 

• mladší predžiaci (čky) - 7 x OS. 
 

Všetky preteky sa uskutočnia ako jednokolové. 
1.7.1 Hodnotenie pohára ZSL 
 
Do hodnotenia v pohára ZSL sa pretekárom, prideľujú body za 

umiestnenie v jednotlivých pretekoch, ktoré sú zahrnuté do pohára ZSL 
nasledovne: 

 
Umiestnenie Body Umiestnenie Body 

1 100 26 29 

2 95 27 27 

3 90 28 25 

4 86 29 23 

5 82 30 21 

6 78 31 20 

7 75 32 19 

8 72 33 18 

9 69 34 17 

10 66 35 16 

11 63 36 15 

12 60 37 14 

13 57 38 13 

14 54 39 12 

15 51 40 11 

16 49 41 10 

17 47 42 9 

18 45 43 8 



 
 

 
   

19 43 44 7 

20 41 45 6 

21 39 46 5 

22 37 47 4 

23 35 48 3 

24 33 49 2 

25 31 50 1 
 

     Aktualizácia celkového poradia pretekárov v pohári ZSL je zverejnená na 
webe ZSL alebo časomiery. 
Podkladom pre konečné hodnotenie pohára ZSL je súčet najlepších 
započítaných výsledkov bez ohľadu na disciplínu (započítané body) a to 
nasledovne: 
 
uskutočnené 
preteky: 

8 7 6 5 4 3 2 1 

započítané 
preteky: 

5 4 4 3 2 2 1 1 

 
Ostatné výsledky pretekov pohára ZSL sa použijú len pri rovnosti 

započítaných bodov u viacerých pretekárov ako sumárne body. V takomto 
prípade sa umiestni lepšie pretekár s vyšším počtom sumárnych bodov. Ak 
by aj v tomto prípade nastala rovnosť bodov, ako ďalšie kritérium sa použije 
súčet umiestnení. 

 
1.7.2 Žrebovanie pretekárov v pohári ZSL 

 

1.7.2.1 Žrebovanie v prvých dvoch kolách pohára ZSL v kategórií 
mladší predžiaci/predžiačky 

 
Žrebovanie pretekárov v kategórií mladší predžiaci(čky) bude prebiehať 

v prvých dvoch kolách z jednej žrebovacej skupiny.  V žrebovacej skupine 
budú zaradení všetci prihlásení pretekári na preteky v kategórii mladší 
predžiaci(čky). 

 



 
 

 
   

1.7.2.2 Žrebovanie v prvých dvoch kolách pohára ZSL v kategórií 
starší predžiaci(čky) 

 
Žrebovanie pretekárov v kategórií starší predžiaci(čky) bude prebiehať 

v prvých dvoch kolách z jednej žrebovacej skupiny.  V žrebovacej skupine 
budú zaradení všetci prihlásení pretekári na preteky v kategórii starší 
predžiaci(čky). 

 
1.7.3 Žrebovanie pretekárov v treťom a ďalších kolách pohára ZSL 

 
Pre žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch v sezóne. Žrebovanie sa 
vykoná a zverejní pre každé dané preteky samostatne. Pretekári sa 
zoradia v každej disciplíne podľa sumárnych bodov. Prvých tridsať (30) 
pretekárov sa vyžrebuje, ostatní pretekári budú žrebovaní v ďalšom koši. 
 

1.8 Odmeňovanie pretekárov 
 

     Na každých pretekoch budú odmenení v každej kategórii: 
 minimálne prví traja (3) pretekári vecnou cenou a prvých šesť (6) 

pretekárov diplomom. 
Na konci sezóny budú odmenení pretekári: 
1.-3.miesto – pohár, diplom, vecná cena 
4.-10.miesto diplomom a vecná cena 
podľa celkového poradia pohára ZSL. 

    Ročník 2012 bude vyhodnotený po každom kole zvlášť. 
Minimálne prví traja (3) pretekári, budú odmenení medailou     

(pohárom) a diplomom. 
Na konci sezóny budú odmenení pretekári ročníka 2012: 
        1.- 3. miesto – pohár, diplom, vecná cena 
 4.- 6. miesto – diplom, vecná cena 
podľa celkového poradia pohára ZSL. 
 Po posledných pretekoch ostanú všetkým pretekárom klubov ktoré sa 

zúčastnili všetkých pretekov   Rossignol Cupu predžiakov štartové čísla. 
 
1.9 Výsledkové a štartovacie listiny 

     Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do pohára ZSL 
sa pretekárom, udeľujú body za umiestnenie podľa čl.1.7.1 PP. Výsledková 
listina okrem hlavičky musí u každého pretekára obsahovať: 



 
 

 
   

• poradie 
• štartovné číslo 
• číslo preukazu ZSL 
• priezvisko a meno 
• ročník 
• oddiel 
• dosiahnutý čas 
• body podľa bodovania pohára ZSL 
• pretekárov, ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali alebo nedokončili 

preteky. 
Oficiálnu výsledkovú listinu pretekov schvaľuje technický delegát. 
 
Hlavička ŠTARTOVEJ a VÝSLEDKOVEJ LISTINY musí obsahovať: 
• zloženie JURY 
• technické údaje trate 
• nadmorské výšky štart, cieľ, 
• stavitelia trate 
• predjazdci 

 
1.10 Zasielanie oficiálnych výsledkových listín 

 
Spracovateľ výsledkov je povinný zabezpečiť zaslanie oficiálnych 
výsledkových listín v čo najkratšom čase elektronicky na vo formáte „PDF“ 
 

1.11 Parametre tratí pre predžiacke preteky 
 

kategória disciplína 
výškový 
rozdiel 

počet zmien smeru 

Predžiactvo 
 Obrovský 

slalom MINI 
100 - 140 m 30% výškového rozdielu ± 3 

Mladší 
predžiaci 

Obrovský 
slalom 

min. 120m 
max 160m 

15 % výškového rozdielu ± 3 

Starší 
predžiaci 

Obrovský 
slalom 

Min 140m 
Max 180m 

 

 
 
 



 
 

 
   

1.12 Pravidlá pre disciplínu obrovský slalom a obrovský slalom mini 
 
Obrovský slalom (OS) 
  

Obrovský slalom sa jazdí na brány, pozostávajúce z dvoch tyčí 
a jedného terča rovnakej farby. Vytyčujú sa striedavo červené a modré 
brány. Vzdialenosť medzi točnými tyčami nesmie byť menšia ako 10 m a 
väčšia ako 23 m. Prvá a posledná brána majú určiť pretekárom správny smer 
(stavia sa aj vonkajšia brána). 
Pretekár, ktorý vybočí z vyznačenej trate tak, že by sa musel do trate vracať 
šliapaním nesmie pokračovať ďalej v jazde v trati. Ak má pretekár v jazde 
v trati prekážku, ktorá mu bráni v plynulej jazde, môže zastaviť a požiadať 
príslušného bránkového rozhodcu o opravnú jazdu (viz ICR 2012 200). 
 
Obrovský slalom MINI (OS MINI) 
 

Obrovský slalom MINI je forma obrovského slalomu so skráteným 
polomerom oblúka. 
Vzdialenosť medzi točnými tyčami nesmie byť menšia ako 9 m a väčšia ako 
14 m. Obrovský slalom MINI je zahrnutý do Súťažného poriadku kategórie 
staršieho predžiactva ako adaptačná disciplína pre nadväzný prechod na 
disciplínu slalom v kategórii žiactva. Preteká sa podľa pravidiel FIS pre 
Obrovský slalom ICR 2012 200. 
 

1.13 Pravidlá pre pretekárov a trénerov 
 

1.13.1 Pravidlo jedného páru lyží 
 

Každý pretekár zúčastňujúci sa pretekov Pohára ZSL-predžiakov je 
povinný absolvovať rozlyžovanie, prehliadku trate a preteky na jednom 
a tom istom páre lyží. 
 

1.13.2 Pravidlo použitia urýchľovačov na lyže. 
 
Je zakázané používať na štarte takzvané urýchľovače ako sú mydlá, 

tekuté vosky, práškové vosky a pod. V prípade nedodržania týchto pravidiel 
sa vzťahujú na pretekára sankcie podľa bodu 1.13.3. 
 



 
 

 
   

1.13.3 Nedodržanie pravidiel bodu 1.13.1 a 1.13.2 pre pretekárov 
a trénerov 

 
V prípade zistenia porušenia pravidiel podľa bodu 1.13 bude takýto 

pretekár vylúčený z pretekov. V prípade že k zisteniu dôjde po ukončení 
pretekov, Jury môže takéhoto pretekára diskvalifikovať a odobrať mu 
dosiahnuté body ako aj dosiahnuté body pre družstvo. Tieto pravidlá sú 
zavádzané v rámci Fair Play tak aby mali všetky deti rovnaké podmienky. 
 

1.14 Povinnosť nosenia ochranných prilieb 
 

V zmysle Pravidiel lyžiarskych pretekov - alpské disciplíny platné od 
8.12.2000 čl. 1000.7 je nosenie ochranných prilieb, ktoré zodpovedajú 
špecifikácii pretekového vybavenia, povinné. Nosenie ochranných prilieb v  
kategórii predžiactva je povinné na všetkých pretekoch organizovaných ZSL 
a vo všetkých disciplínach a odporúča sa používanie  chrániča chrbta, tzv. 
korytnačka, na ochranu chrbtice. 

 
1.15 Jury 

 
Súťažný výbor (JURY) pre kategóriu predžiactva tvorí 
- Zástupca ZSL o. z. - predseda JURY 
- riaditeľ pretekov 
- arbiter (zástupca pretekárov) 
 

1.16 Kalendár pretekov predžiactva 
 

Sériové kolo Termín Disciplína Organizátor Stredisko 

1. kolo 11.01.2019 OS LK Ski Jezersko Bachledová dol. 

2. kolo 12.01.2019 OS LK Ski Jezersko Bachledová dol. 

3. kolo 25.01.2019 OS LK Ružomberok Malinô Brdo   

4. kolo 26.01.2019 OS, OS 
Mini 

Ski Team 
Martinské Hole 

Martinské Hole 

5. kolo 08.02.2019 OS ŠK Kubínska Hoľa Kubínska Hoľa 



 
 

 
   

6. kolo 09.02.2019 OS, OS 
Mini 

ŠK Kubínska Hoľa Kubínska Hoľa 

  7. kolo -finále 14.03.2019 GS Ski Team Ždiar Bachledová dol. 

 
1.17 Riadiaci členovia komisie súťaže predžiactva pre ZSL 

 
Marcel Kríž (Kremnica) 
 
Andrea Balánová (Bratislava) 
 
Michal Horanský    (Martin) 
 
 

2. KATEGÓRIA ŽIACTVA 
 
2.1. Organizovanie pretekov kategórie žiactva 

 
Pohár žiakov ZSL (PŽ-ZSL) je celoštátna súťaž mládeže do 16 rokov 
organizovaná Zväzom Slovenského lyžovania (ZSL). Štruktúru a rozsah tejto 
súťaže určuje vedenie ZSL a sú definované v Pretekovom poriadku ZSL. 
Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch pretekov. 
 
Preteky mladšieho a staršieho žiactva sa konajú spoločne na jednom mieste 
prevažne cez víkend ako dvojdňové, alebo trojdňové. V jeden pretekový deň 
sa môžu uskutočniť max. dvoje preteky len v prípade dvoch Super G. 
 
2.2. Odsúhlasenie zmeny miesta a termínu pretekov 
 
V prípade objektívnych problémov môžu byť preteky presunuté do iného 
strediska v čo najkratšom čase. Ak sa plánované preteky nemôžu z rôznych 
príčin uskutočniť v pôvodnom termíne, alebo na pôvodnom mieste, je 
usporiadateľ povinný túto zmenu prerokovať a dať schváliť vedúcemu 
Súťaže žiactva minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov. Športový 
riaditeľ alebo zodpovedná osoba za ZSL je povinný/ná najneskôr tri (3) dni 
pred uskutočnením pretekov zverejniť zmeny na webe ZSL. Pri nesplnení 



 
 

 
   

tejto povinnosti nebudú preteky započítané do celkového hodnotenia 
pohára žiakov ZSL. 
 

2.3. Povinnosti usporiadateľa PŽ-ZSL 
 

1. Uzatvoriť a dodržať všetky ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy 
o usporiadaní pretekov medzi usporiadateľom a ZSL. 

 
2. Minimálne 10 dní pred uskutočnením pretekov je usporiadateľ povinný 

zverejniť rozpis pretekov (Propozície) schválený vedúcim Súťaže žiactva 
na web stránke ZSL prostredníctvom svojich prístupových údajov alebo 
výkonného orgánu ZSL.  Pred zverejnením športový riaditeľ ZSL schváli 
publikovanie rozpisu na web stránke ZSL. Rozpis pretekov musí obsahovať 
ustanovenia podľa paragrafu 2.4 Pretekového poriadku 2019/2020. 

 
3. V prípade objektívnych problémov môžu byť preteky presunuté do iného 

strediska v čo najkratšom čase. Ak sa plánované preteky, zaradené do PŽ-
ZSL, nemôžu z rôznych príčin uskutočniť v pôvodnom termíne alebo na 
pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto zmenu prerokovať a dať 
schváliť vedúcim Súťaže žiactva minimálne 5 dní pred uskutočnením 
pretekov. Športový riaditeľ alebo zodpovedná osoba za  ZSL je povinný/ná 
najneskôr tri (3) dni pred uskutočnením pretekov zverejniť zmeny na webe 
ZSL. Pri nesplnení tejto povinnosti nebudú preteky započítané do 
celkového hodnotenia PŽ-ZSL 

 
4. Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a trate nasledovne: 

a) samostatnú trať pre kategóriu staršieho žiactva 
a samostatnú trať pre kategóriu mladšieho žiactva, pričom každá 
kategória bude mať samostatnú prehliadku trate, (ak JURY na 
porade trénerov nerozhodne inak) v slalome. V OS môže byť 
spoločná trať pre ml. a st.žiakov po dohode na porade trénerov 
b) pripraviť a strojovo upraviť pretekovú trať podľa 
požiadaviek platného súťažného poriadku a bezpečnosti (profil, 
rozsah, tvrdosť, atď.), 
c) upraviť trate pre preteky a tréning a oddeliť pretekovú 
trať od verejnej časti zjazdovky viditeľnou zábranou, 
d) zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov 
podľa PLP-AD a zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu 
pre obsluhu trate, pretekov a časomiery (rozhodcovia, technici 



 
 

 
   

na úpravu trate, pomocníci časomiery, štartér, asistent štartéra,  
zapisovači), 
e) dodržať poradie kategórií a to mladšie žiačky, mladší 
žiaci, staršie žiačky, starší žiaci, (ak JURY na porade trénerov 
nerozhodne inak), 
f) zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na 
tabuliach v cieli, poprípade aj na štarte. 

 
5. Prevziať reklamné predmety (bannery, vlajky, pútače, a pod) pre propagáciu 

ZSL a jej partnerov, a zabezpečiť ich rozmiestnenie v priestore cieľa a v 
priestore vyhlasovania výsledkov podľa pokynov športového riaditeľa. 

 
6. Zabezpečiť bezplatne technickému delegátovi ubytovanie, 

stravovanie a lístok na vleky. Zabezpečiť lístok staviteľom tratí 
a arbitrovi a vedúcemu súťaže alebo vyslanej osobe za ZSL. 

 
7. Podľa snehových podmienok umožniť všetkým záujemcom 

(registrovaným pretekárom) absolvovať aspoň jeden (1) deň pred 
pretekmi tréning v príslušnom stredisku. Ak to bude technicky 
možné, tak na trati, kde sa budú konať preteky a v prípade možností 
aj tréning v bránach a za zvýhodnenú cenu lístka.   

 
8. Zabezpečiť v dostatočnom predstihu pred prvou poradou trénerov 

prezentáciu prihlásených pretekárov na základe priamej elektronickej 
prihlášky cez web časomiery alebo na základe prihlášky, ktorú pošle 
klub/oddiel na adresu časomiery tak aby bola doručená do ukončenie 
registrácie stanovenej rozpisom pretekov. V rámci prezentácie bude 
možné uhrádzať štartovné (ak nemohlo byť realizované Online 
platbou), zakúpiť si lístky na deň pretekov. 

 
9. Deň pred každými pretekmi uskutočniť poradu trénerov/vedúcich 

družstiev, na ktorej súťažný výbor (JURY) spresní časový rozpis, vydá 
organizačné pokyny a odprezentuje štartovú listinu . 

 
10. Pre miesto prvej porady vedúcich družstiev a žrebovanie zabezpečiť 

dostatočne priestorne a adekvátne vybavenú miestnosť (stoly, stoličky, el. 
energia, vetranie, a pod.) 

 
11. Pre finále PŽ-ZSL organizačne zabezpečiť a vyhlásiť celkové výsledky PŽ-

ZSL. 



 
 

 
   

 

2.4. Rozpis pretekov (propozície) 
 
Aby mohli byť preteky zaradené do PŽ-ZSL, musí rozpis pretekov podľa 
pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny platné od 8.12.2000 - 
obsahovať: 

• názov, miesto a termín pretekov, spolu s údajmi o polohe tratí 
a najlepšej prístupnosti k nim (čl.213.1) 

• technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky 
(čl.213.2) 

• mená dôležitých funkcionárov (čl.213.3) pričom 
o riaditeľ pretekov 
o veliteľ bránkových rozhodcov 
o vedúci časomiery a výpočtov musia mať na pretekoch 

kategórie „A“ (PŽ-ZSL) kvalifikáciu min. rozhodcu II. stupňa 
(čl.603.3.7.1) 

• čas a miesto prvej porady trénerov/vedúcich družstiev a žrebovanie 
(čl.213.4) 

• časový plán pre začiatok oficiálneho tréningu a čas štartu pretekov 
(čl.213.5) 

• miesto oficiálnej tabule výsledkov (čl.213.6) 
• čas a miesto vyhlásenia výsledkov pretekov (čl.213.7) 
• termín prihlášok, presnú adresu, telefón a e-mail adresu (čl.213.8) 

 
2.5. Prezentácia 
 
2.5.1. Všeobecné podmienky účasti v pretekoch a súťažiach žiakov U16 
organizovaných pod hlavičkou ZSL 
 
Pretekov kategórie žiactva zaradených v kalendári ZSL sa môžu zúčastniť 
pretekári slovenskej národnosti ročníkov 2004 až 2007, ak sú členmi ZSL  
alebo iných zahraničných členských zväzov FIS. 
 
Do bodovacej súťaže o pohár žiactva ZSL budú zaradení len pretekári, ktorí 
majú splnené podmienky štartu, t. j.: 

1. Sú občanmi Slovenskej republiky 
2. sú členmi ZSL a majú platný preukaz člena ZSL 



 
 

 
   

3. majú odovzdané „Vyhlásenie športovca pre ZSL“ na sekretariáte ZSL. 
(Tento dokument musí byť podpísaný zákonným zástupcom 
pretekára). 

4. V prípade slovenských pretekárov, pretekár musí dokladovať 
absolvovanie telovýchovnej prehliadky u športového lekára v období 
od 1. mája 2019 do 31. decembra 2019. Táto prehliadka je platná na 
pretekovú sezónu 2019/2020 a musí byť vykonaná najneskôr pred 
prvou poradou trénerov a vedúcich družstiev prvých pretekov. 

 
Za správnosť a splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá 
vysielajúca zložka, t. j. klub/oddiel. Pretekár, ktorý nespĺňa vyššie uvedené 
podmienky nemôže na pretekoch PŽ-ZSL štartovať. Pretekár, ktorý má 
splnené podmienky štartu, môže štartovať len za svoj materský klub/oddiel. 
 
2.5.2. Prihlášky 
 
Prihlásenie pretekára je na základe elektronickej prihlášky cez web 
časomiery pred uzávierkou termínu prihlášok, pričom usporiadateľ ju musí 
mať k dispozícii minimálne pred začatím prezentácie.(čl.215.1 PLP-AD). 
Každá prihláška pretekárov za daný klub/oddiel musí obsahovať (čl.215.3 
PLP–AD): 
 

• osobné číslo preukazu ZSL 
• priezvisko, meno, rok narodenia, 
• disciplíny v ktorých daný pretekár štartuje, 
• meno vedúceho družstva a kontaktné adresy a tel. čísla. 

 
V prípade nefunkčnosti elektronického systému prihlasovania cez web 
časomiery, môže byť prihláška zaslaná e-mailom, alebo poštou na adresu 
časomiery a  usporiadateľa pretekov, avšak v dostatočnom predstihu do 
uzávierky termínu prihlášok. V tomto prípade je povinnosťou vysielajúcej 
zložky skontrolovať si jej doručenie organizátorovi. Prihlásenie telefonicky 
nie je možné. V prípade neskorého prihlásenia, resp. nedodržania termínu 
prihlásenia, budú títo pretekári zaradení na koniec štartovej listiny. 

 
 



 
 

 
   

2.5.3. Prezentácia 
 
Prezentáciu prihlásených pretekárov vykoná organizátor na základe 
doručených prihlášok spracovaných v „Zozname zaregistrovaných“ od 
časomiery. K prezentácii je potrebné predložiť potvrdenie o elektronickom, 
alebo inom prihlásení pretekárov a zaplatení štartovného. Prezentácia sa 
uskutočňuje vo vyhradenom časovom rozmedzí uvedenom v rozpise 
pretekov. 
 
2.6. Štartovné a vleky 
 
ZSL schvaľuje na sezónu 2019/2020 nasledujúce maximálne štartovné pre 
jednotlivé disciplíny, ktoré nie je možné zvýšiť v priebehu pretekov PŽ-
ZSL: 

slalom   9 € na deň 
1a 2 kolový obrovský slalom  9 € na deň 
superobrovský slalom  10,00 € na deň 
2 x superobrovský slalom v jednom dni 15,00 € na deň 

Cena lístka na jeden 1 deň  pre pretekárov a trénerov je max. 8,- €. 

V prípade neuskutočnenia pretekov po rozhodnutí JURY sa štartovné nevracia. 

 

2.7. Pohár žiactva ZSL 
 
Pohár žiactva ZSL je dlhodobá súťaž jednotlivcov v kategóriách starší(ie) 
žiaci(čky) ročník nar. 2004 a 2005 a mladší(ie) žiaci(čky) ročník nar. 2006 a 
2007. Štartovať môžu všetci pretekári slovenskej národnosti uvedených 
ročníkov, ktorí sú členmi ZSL a majú splnené podmienky štartu podľa tohto 
poriadku, alebo sú členmi iného zahraničného národného zväzu, ktorý je 
členom FIS 

Vyhodnotených je desať (10) najlepších pretekárov pre každú kategóriu 
osobitne na konci sezóny podľa článku 2.7.1. PP.   
 
Súťaž v sezóne 2019/2020 pozostáva z maximálne  šiestich (6) kôl 
s celkovým počtom štrnásť (14) štartov s maximálnym počtom pretekov 
v rámci PŽ-ZSL pre sezónu 2019/2020: 

• 5x slalom 



 
 

 
   

• 5x obrovský slalom 
• 4x superobrovský slalom 

 
V prípade, že sa nebude môcť z objektívnych príčin uskutočniť 
superobrovský slalom, môže byť nahradený pretekmi v obrovskom slalome. 
To isté platí aj pre prípad neuskutočnenia obrovského slalomu (slalomu), 
ktorý môže byť nahradený slalomom (obrovským slalomom). 

 

2.7.1. Hodnotenie pohára žiactva ZSL 
 
Do hodnotenia v PŽ-ZSL sa pretekárom, ktorí spĺňajú podmienky súťaže 
prideľujú body podľa článku 2.11.3 za umiestnenie v jednotlivých 
pretekoch, ktoré sú zahrnuté do PŽ-ZSL. Podkladom pre celkové 
hodnotenie PŽ-ZSL je hodnotenie jednotlivých disciplín: slalom, obrovský 
slalom, Super G. 
Hodnotenie disciplín 
 
Každá z disciplín je hodnotená samostatne podľa súčtu bodov najlepších 
započítaných pretekov podľa týchto zásad: 
 
počet uskutočnených pretekov v disciplíne:            6    5    4    3    2    1 
počet započítaných pretekov v disciplíne:               3    3    2    2    1    - 
 
Poradie kritérií hodnotenia umiestnenia v disciplíne (SL, OS, SG) PŽ-ZSL: 
1. započítané body v disciplíne 
2. sumárne body v disciplíne 
3. väčší počet lepších umiestnení v disciplíne 
4. celkové umiestnenie v Slovenskom pohári 
 

Celkové hodnotenie PŽ-ZSL 
Konečné poradie v hodnotení PŽ-ZSL určuje súčet najlepších započítaných 
výsledkov z každej disciplíny (započítané body celkom). V prípade rovnosti 
započítaných bodov u dvoch a viacerých pretekárov, použije sa u nich súčet 
všetkých získaných bodov z pretekov PŽ-ZSL  (sumárne body celkom). V 
takomto prípade sa umiestni lepšie pretekár s vyšším počtom sumárnych 
bodov. Ak by aj v tomto prípade nastala rovnosť bodov, ako ďalšie kritérium 
sa použije porovnanie počtu najlepších umiestnení. 



 
 

 
   

 
Poradie kritérií hodnotenia umiestnenia v PŽ-ZSL: 
1. súčet započítaných bodov v jednotlivých disciplínach 
2. súčet všetkých získaných bodov v jednotlivých disciplínach 
3. väčší počet lepších umiestnení bez ohľadu na disciplínu 
 
2.7.2. Žrebovanie v prvých dvoch pretekoch SL, OS a prvých pretekoch SG 
PŽ-ZSL 
 
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch pretekoch slalomu, obrovského 
slalomu a superobrovského slalomu v danej sezóne sa  bude losovať 
z jednej losovanej skupiny zvlášť pre každú súťažnú kategóriu. 
V prípade uskutočnenia dvoch pretekov v disciplíne SG v jednom dni, sú 
vyžrebované čísla v prvých aj druhých pretekoch rovnaké. 
 
2.7.2.1. Nasadzovanie do skupín v kategórii mladšieho žiactva 
 
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch (2) pretekoch v sezóne v danej 
disciplíne sa bude losovať iba z jednej skupiny všetkých pretekárov v danej 
vekovej kategórie. Zo všetkých pretekárov v kategórii sa vylosuje štartové 
poradie prvého kola. 

 
2.7.2.2. Nasadzovanie do skupín v kategórii staršieho žiactva 
 

Pre potreby žrebovania v prvých dvoch (2) pretekoch v sezóne 
v danej disciplíne sa bude losovať iba z jednej losovanej skupiny zvlášť pre 
každú súťažnú kategóriu. Zo všetkých pretekárov v kategórii sa vylosuje 
štartové poradie prvého kola. 
 
2.7.3. Žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch sezóny PŽ-ZSL 
 

Pre žrebovanie tretích (3) pretekov a ďalších pretekoch disciplíny sa 
zohľadňujú sumárne body, získané v sezóne vo všetkých predchádzajúcich 
pretekoch v danej disciplíne. Pretekári sa zoradia v každej disciplíne podľa 
sumárnych bodov v disciplíne. Prvých 30 pretekárov sa bude losovať v 3 
losovaných skupinách a to nasledovne: 1 losovaná skupina pretekári 1-10, 
2 losovaná skupina pretekári 11.-20 a 3 losovaná skupina 21.-30. Ďalší 
pretekári sa zoradia do štartovného poradia podľa sumárnych bodov. 



 
 

 
   

Pretekár, ktorý nemá v danej disciplíne body a je v celkovom poradí PŽ-ZSL 
do 5.miesta štartuje za 20.pretekárom po 2. skupine. Pretekári, ktorí ešte 
nezískali body v PŽ-ZSL budú žrebovaní spolu na konci v bezbodovej 
skupine pretekárov. Mimoriadne prípady ako nemoc, zranenia a pod. sú 
v kompetencii riadiacich funkcionárov PŽ-ZSL. V prípade uskutočnenia 
dvoch pretekov v disciplíne SG v jednom dni, sú vyžrebované štartovné  
čísla platné pre obidva preteky v daný deň. 

 
2.7.4. Štart zraneného pretekára 
 

Pre pretekára, ktorý je dlhodobo zranený, alebo zo zdravotných dôvodov 
vynechá minimálne prvé dve (2) kolá aktuálnej sezóny, bude na 
nasledujúcich dvoch (2) pretekoch prebiehajúcej sezóny vo všetkých 
disciplínach nasadený podľa celkových výsledkov PŽ-ZSL z predchádzajúcej 
sezóny podľa nasledovného kľúča: 

• umiestnenie 1.-.10.miesto – nasadený ako 11. v poradí (po 1.skupine), 
• umiestnenie 11.-.20.miesto – nasadený ako 21. v poradí (po 

2.skupine), 
• umiestnenie 21.-.30.miesto – nasadený ako 31. v poradí (po 

3.skupine). 
• umiestnenie 31.-.45.miesto – nasadený ako 46. v poradí (po 

4.skupine). 
 

K udeleniu štatútu zraneného pretekára musí tento požiadať sekretariát 
ZSL s predložením lekárskeho potvrdenia a následne informovať vedúceho 
Súťaže žiakov. 
 

2.8. Štartové poradie v 2. kole disciplíny 
 

V 2.kole disciplíny sa štartuje podľa výsledkov z 1. kola tejto disciplíny 
a to: Prvých tridsať (30) pretekárov štartuje v opačnom poradí, ostatní 
podľa umiestnenia v 1. kole. Ak sa do druhého kola kvalifikuje menej ako 30 
pretekárov bude sa otáčať prvých 15 pretekárov na základe výsledkov 
z prvého kola. Ďalší pretekári budú štartovať podľa umiestnenia v prvom 
kole. V prípade krajne nepriaznivých poveternostných podmienok môže 
toto ustanovenie (z dôvodu neznižovania kvality pretekov a nepoškodenia 
pretekárov 1. skupiny) zmeniť súťažný výbor (JURY) v deň žrebovania 



 
 

 
   

pretekárov, alebo najneskôr jednu (1) hodinu pred štartom 1. kola. 
Štartovať v druhom kole bude umožnené aj pretekárom ktorí v prvom kole 
vypadli, nedokončili, boli diskvalifikovaný alebo iným spôsobom sa 
nekvalifikovali do druhého kola. Takýto pretekár/ri budú mať možnosť 
štartovať na konci štartového poľa s tým že čas a ani výsledok im nebude 
započítaný do bodového hodnotenia pretekov ani do celkového hodnotenia 
PŽ-ZSL. Takíto pretekári budú automaticky zaradení na koniec štartovej 
listiny druhého kola v svojej kategórii v poradí za sebou tak ako štartovali 
v kole prvom. 

 

2.9. Odmeňovanie pretekárov 
 

Na každých pretekoch budú odmenení v každej kategórii minimálne 
prví traja (3) pretekári pohárom a prvých šesť (6) pretekárov diplomom. Na 
konci sezóny budú odmenení pretekári na 1.-3. mieste pohárom, diplomom 
a vecnou cenou, na 4.-10. mieste diplomom a vecnou cenou podľa 
celkového poradia v PŽ-ZSL a najlepší traja pretekári v každej disciplíne 
a kategórii budú odmenení pohárom. 
 
2.10. Výsledkové a štartové listiny 
 

Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do PŽ-ZSL sa 
pretekárom, ktorí spĺňajú podmienky súťaže, udeľujú body za umiestnenie 
podľa čl.5.2 PP. Výsledková listina okrem hlavičky musí u každého pretekára 
obsahovať: 

• poradie 
• štartovné číslo 
• číslo preukazu ZSL 
• priezvisko a meno 
• ročník 
• oddiel 
• dosiahnutý čas 
• body podľa bodovania PŽ-ZSL 
• pretekárov, ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali alebo nedokončili 

preteky a to pre každé kolo samostatne. 
Oficiálnu výsledkovú listinu pretekov schvaľuje technický delegát. 
  
Hlavička ŠTARTOVEJ a VÝSLEDKOVEJ LISTINY musí obsahovať: 



 
 

 
   

• zloženie JURY 
• technické údaje trate 
• nadmorské výšky štart, cieľ, 
• stavitelia trate 
• predjazdci 

 
2.11. Hodnotenie Völkl Cupu v sezóne 2019/2020 
 

2.11.1Hodnotenie 
 
Celkové hodnotenie je súčet všetkých bodov zo všetkých pretekov pre 

klub/družstvo. Na konci sezóny Völkl Cupu, družstvám, ktoré sa umiestnia v 
celkovom hodnotení na 1.-3. mieste budú odovzdané  šeky na nákup tovaru. 

Šek v hodnote: 1 500€ pre družstvo na 1. mieste 
                       1 000€ pre družstvo na 2. mieste 
                          500€ pre družstvo na 3. mieste. 
 Po posledných pretekoch ostanú všetkým pretekárom klubov ktoré sa 

zúčastnili všetkých pretekov  Völkl CUP žiakov štartové čísla. 
 
2.11.2Bodovanie družstiev 
 

1.-10. miesto v súťaži jednotlivcov =10 body. 
11.-20.miesto v súťaži jednotlivcov =5 body. 
21.-30.miesto v súťaži jednotlivcov =3 body. 
31.-40.miesto v súťaži jednotlivcov =2 body. 
41.- až posledné miesto výsledkovej listiny klasifikovaných =1 bod. 
Pretekári, ktorí neštartujú, alebo nedokončia preteky nie sú bodovaní 
 

2.11.3 Bodovanie jednotlivcov 
 
1.miesto      100 bodov      16.miesto    15 bodov 
2.miesto      80 bodov        17.miesto    14 bodov 
3.miesto      60 bodov        18.miesto    13 bodov 
4.miesto      50 bodov        19.miesto    12 bodov 
5.miesto      45 bodov        20.miesto    11 bodov 
6.miesto      40 bodov        21.miesto    10 bodov 
7.miesto      36 bodov        22.miesto    9 bodov 
8.miesto      32 bodov        23.miesto    8 bodov 



 
 

 
   

9.miesto      29 bodov        24.miesto    7 bodov 
10.miesto    26 bodov        25.miesto    6 bodov 
11.miesto    24 bodov        26.miesto    5 bodov 
12.miesto    22 bodov        27.miesto    4 body 
13.miesto    20 bodov        28.miesto    3 body 
14.miesto    18 bodov        29.miesto    2 body 
15.miesto    16 bodov        30.miesto    1 bod 
 
2.12. Parametre a pravidlá tratí pre žiacke preteky a technické 
vybavenie pretekára 

Na stavbu tratí sa môžu použiť len kĺbové tyče priemeru 25 – 28,9 mm. 
 

disciplína výškový 
rozdiel 

počet zmien 
smeru 

poznámka 

Slalom 
 100-160 m 

32 - 38 % 
výškového 
rozdielu ±3 zm. 

ml.žiactvo: minimum 2 a 
max. 4 vlásenky 
a minimum 1 a max. 2 
vertikála z max. 3 bránok 
prechodová brána min 1, 
max 2 
 
st.žiactvo: minimum 3 a 
max. 6 vlásenky 
a minimum 1 a 
max. 3 vertikály z 3 až  4 
brán 
minimum 1 a max 3 
prejazdové brány   
šírka brán 4-6 m 
vzdialenosť 0,75-1 m, 6-11 
m 

Obrovský 
slalom 
 

200-350 m 
13 - 18 % 
výškového 
rozdielu 

šírka brán 4-8 m 
vzdialenosť min. 10 m 
žiactvo max. 27 m 

Superobrovský 
slalom 
 

250-450 m 
8 - 12 % 
výškového 
rozdielu 

šírka brán 
otvorené 6-8 m. vertikálne 
8-12 m 
vzdialenosť min. 25 m 



 
 

 
   

 
Trať pre slalom môže byť vytýčená iba jednou (1) tyčou v zmysle 
medzinárodných pravidiel FIS (ICR) čl.: 804 a čl.: 904. 
 
Trať pre obrovský slalom môže byť vytýčená iba jedným (1) terčom v zmysle 
medzinárodných pravidiel FIS (ICR) čl.: 804 a čl.: 904. 
 
Obrovský slalom pre kategórie mladšieho žiactva sa uskutočňuje na jedno 
(1) kolo. 
 
Obrovský slalom pre kategórie staršieho žiactva sa uskutočňuje na dve (2) 
kolá. 
 
Pretekár, ktorý vybočí z vyznačenej trate tak, že by sa musel do trate vracať 
šliapaním nesmie pokračovať ďalej v jazde v trati. Ak má pretekár v jazde 
v trati prekážku, ktorá mu bráni v plynulej jazde môže zastaviť a požiadať 
príslušného bránkového rozhodcu o opravnú jazdu (viz ICR 2012 200). 
 
Pre superobrovský slalom je organizátor povinný zabezpečiť aspoň jednu 
(1) voľnú jazdu na uzavretej trati, na ktorej sa uskutočnia preteky, bez 
merania času. 
 
Slalom: 
Svetlá šírka brány musí byť minimálne 4 m a maximálne 6 m. 
 
Vzdialenosť medzi bránami kombinácií (vlásenka alebo vertikála) nesmie 
byť menšia ako 0,75 m a väčšia ako 1 m. 
 
Vzdialenosť od točnej tyče k točnej tyči v otvorených, alebo zavretých bránach 
nesmie byť menej ako 6 m a viac ako 11 m . 
 
Prejazdové oblúky musia mať minimálnu vzdialenosť 12 m a maximálnu 15 m 
medzi točnými tyčami. 

 
Jednotyčový slalom: 
Jednotyčový slalom nemá vonkajšie bránky s výnimkou prvej a poslednej 
bránky, samotnej prejazdovej bránky a bránok kombinácií (vlásenka, 
vertikály). 
 



 
 

 
   

Tam kde nie sú vonkajšie tyče musí pretekár točnú tyč obísť z jednej strany 
obidvoma chodidlami a obidvoma špičkami lyží sledujúc prirodzenú líniu 
slalomu. 
 
Prirodzená línia slalomu je imaginárna čiara od jednej točnej tyče k druhej 
točnej tyči, ktorú musí pretekár preťať. 
 
Ak pretekár nepreťal túto čiaru správne, musí sa vrátiť späť, aby obišiel 
točnú tyč okolo. 



 
 

 
   

 
B-prejazdová brána 
C-vertikálna brána 
D- točná tyč 
 
 



 
 

 
   

 
 
Údaje o dĺžke lyží a min. polomer zaoblenia musia byť povinne uvedené na 
lyžiach. 

 
Dĺžka lyží L 
(tolerancia +/- 1 cm) 

 

Kateg./disc. SuperG Obr. slalom          
Slalom 

ml. žiactvo - L <= 188 cm L >= 130 
cm 

st. žiactvo L >= 183 cm L <= 188 cm L >= 130 
cm 

Minimálny polomer lyží R  

Kateg./ disc. SuperG Obr.slalom 

ml. žiactvo - R >= 17 m 

st. žiactvo R >= 30 m R >= 17 m 

Šírka profilu pod viazaním*   
  

SuperG Š <= 65 mm 
Obr. Slalom Š <= 65 mm 
Slalom Š >= 63 mm 
 
Výška: sklznica – podrážka je pre všetky kategórie max. 50 mm 
(lyža+podložka+viazanie). 
Hrúbka lyžiarky v oblasti päty včítane všetkých pevných aj mäkkých častí je 
max. 43mm. 
 
2.13. Povinnosť nosenia ochranných prilieb a štítov 
 
Podľa Doplnkov (čl. 707, 807, 907, 1007) FIS Pravidiel lyžiarskych pretekov 
- alpské disciplíny platné od 8.12.2000 je pre každú disciplínu povinné 
nosenie ochranných prilieb, ktoré zodpovedajú špecifikácii pretekového 
vybavenia. Od sezóny 2019/20120, komisia ZSL schvaľuje povinné nosenie 
prilieb označených nálepkou „FIS Conform“ pre všetkých štartujúcich 
v súťaži PŽ-ZSL bez výnimky na preteky OS a SG. Na disciplínu SG je 



 
 

 
   

povinné nosenie chráničov chrbtice. V disciplíne OS je nosenie chrániču 
chrbtice odporúčané.   
 
2.14. Kritériá pre zaradenie do RD ZSL U16 na sezónu 2020/2021 
 
Do RD U16 v ZSL budú zaradení a poradie bude stanovené na základe 
výsledkov zo PŽ-ZSL žiactva 2019/2020 nasledovne: 

• Do RD U16 v ZSL budú nominovaní max. traja (3) najlepší  v kategórii 
st. žiactvo, (ročník 2005), ktorí sa umiestnili do 6. miesta v celkovom 
hodnotení SLP 2019/2020. 

• Do RD U16 v ZSL budú nominovaní max. dvaja (2) ml. žiaci a dve (2) 
ml. žiačky prechádzajúci do st. žiakov a žiačok (ročník 2004), ktorí sa 
umiestnili do 3. miesta SLP 2019/2020 v kategórii ml. žiactvo. 

• Do RD U16 v ZSL budú nominovaní max. dvaja (2) najlepší  v kategórii 
ml. žiactvo (ročník  2007), ktorí sa umiestnili do 6. miesta v celkovom 
hodnotení SLP 2019/2020. 

• Do RD U16 v ZSL je automaticky zaradený víťaz celkového 
hodnotenia PŽ-ZSL 2019/2020 v kategórii st. predžiakov a st. 
predžiačok (ročník 2008). 

 
 
          Jury 
 
Súťažný výbor (JURY) pre kategóriu žiactva tvorí 
- Technický delegát – predseda JURY 
- Riaditeľ pretekov 
- Arbiter (zástupca pretekárov)       
- Zástupca ZSL o. z. 
 
2.15. Kalendár 
 
2.15.1. Kalendár pohára žiactva ZSL 2019/2020 
 
Sériové kolo Termín Disciplína Organizátor Stredisko 

1. kolo 18.-19.1.2020 OS, SL Veľká Rača Veľká Rača 
2. kolo 8.-9.2.2020 OS, SL LK Donovaly Šachtičky 
3. kolo 29.2.-1.3.2020 OS, SL Ski Team Ždiar Bachledova 

Dolina 
4. kolo 7.-8.3.2020 OS,SL LK Ružomberok Malinô Brdo 



 
 

 
   

 
2.16. Riadiaci činovníci súťaže žiactva ZSL 
 
Rastislav Mažgút 
Patrik Roth 
Zuzana Murínová 
Miroslav Petruf 
Jozef Štrkolec 
Marek Lipnický 
Juraj Holišík 
Pavol Chovaňák 
 
Spracovateľ výsledkov SLP-Ž Časomiera PT - František TOMAN 
 
 


