
 

 

Galvaniho 17/A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Brat islava +421 907 107 943 w w w .zsl.sk

 

 

 

 

 

 

 

Súťažný predpis 

Behy na kolieskových lyžiach 

Leto 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Galvaniho 17/A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Brat islava +421 907 107 943 w w w .zsl.sk

 

 

 

Obsah 
1 Podmienky účasti v súťaži Pohár ZSL v behoch na kolieskových lyžiach .....................................3 

2 Organizácia podujatí ...................................................................................................................3 

3 Povinnosti usporiadateľa podujatia ...........................................................................................3 

3.1 Rozpis podujatia (propozície) ...............................................................................................4 

3.2 Prihlášky ..............................................................................................................................5 

3.2.1 Prihlášky na FIS podujatia.............................................................................................5 

3.3 Prezentácia ..........................................................................................................................5 

3.4 Štartovné .............................................................................................................................5 

3.5 Výsledková listina ................................................................................................................5 

3.6 Jury .....................................................................................................................................6 

3.7 Organizačný výbor ...............................................................................................................6 

3.8 Správa technického delegáta ...............................................................................................6 

3.9 Zrušenie pretekov ................................................................................................................7 

4 Povinnosti účastníkov .................................................................................................................7 

5 Súťaže Pohára ZSL v behoch na kolieskových lyžiach ..................................................................7 

5.1 Kategórie .............................................................................................................................7 

5.2 Bodovanie ...........................................................................................................................7 

5.3 Vyhodnotenie súťaže o Pohár ZSL ........................................................................................8 

5.4 Kategória OPEN ...................................................................................................................8 

6 Kalendár pretekov Pohár ZSL v behu na kolieskových lyžiach 2022/23 ......................................9 

 

  



 

 

Galvaniho 17/A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Brat islava +421 907 107 943 w w w .zsl.sk

 

 

Tento Súťažný predpis Zväzu slovenského lyžovania pre preteky v behu na kolieskových lyžiach 

nadväzuje na nadriadené FIS pravidlá pre behy na lyžiach a pre behy na kolieskových lyžiach. 

1 Podmienky účasti v súťaži Pohár ZSL v behoch na kolieskových 

lyžiach 
 

a) súťaže ZSL sa môžu zúčastniť výlučne športovci registrovaní v ZSL, alebo športovci z iných   

zahraničných členských zväzov FIS, 

b) športovec musí mať uhradený ročný členský príspevok jednotlivca, 

c) športový klub musí mať uhradený členský príspevok na činnosť ZSL,  

d) športovec musí mať podpísanú Deklaráciu športovca FIS. 

 

Za správnosť a splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá vysielajúca zložka (klub/oddiel, 

fyzická osoba). Pretekár, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky a), b), d) nie je a nesmie byť 

žrebovaný a ani bodovo hodnotený. Identicky pretekár, ktorého klub nespĺňa podmienku písmena c) 

tohto článku nie je a nesmie byť žrebovaný a ani bodovo hodnotený. Okrem súťaže Pohár ZSL sa môžu 

športovci zúčastniť aj pretekov v kategórii OPEN (viď. čl. 5.4 tohto predpisu). V záujme ochrany zdravia 

mladistvých športovcov je dôrazne odporúčané absolvovanie telovýchovnej prehliadky u športového 

lekára pred začatím súťaže a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. 

2 Organizácia podujatí  
Pohár ZSL a Majstrovstvá SR sú celoštátna súťaž v behoch na kolieskových lyžiach podľa príslušnej 

vekovej kategórie, organizovaná Zväzom slovenského lyžovania (ďalej len ZSL). Štruktúru a rozsah tejto 

súťaže určuje vedenie ZSL prostredníctvom tohto predpisu ZSL. Súťaž je organizovaná ako viackolová 

séria pretekov, kde jedno (1) kolo predstavuje jedny (1) preteky. Preteky všetkých kategórií sa konajú 

spoločne na jednom (1) mieste pokiaľ to umožňujú technické podmienky bežkárskej infraštruktúry. V 

jeden (1) pretekový deň sa môžu uskutočniť maximálne dva (2) kolá pretekov. 

3 Povinnosti usporiadateľa podujatia  
1. Uzatvoriť a dodržať všetky ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy o usporiadaní podujatia medzi 

usporiadateľom a ZSL.  

2. Zverejniť minimálne 10 dní pred uskutočnením pretekov rozpis podujatia (propozície), schválený 

športovo – technickým riaditeľom ZSL na webovom sídle ZSL. Propozície musia obsahovať ustanovenia 

podľa článku 3.1 tohto predpisu. 

3. Ak sa plánované podujatie nemôže z rôznych príčin uskutočniť v pôvodnom termíne alebo na 

pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto zmenu prerokovať a dať schváliť športovo – 

technickému riaditeľovi ZSL minimálne päť (5) dní pred uskutočnením podujatia. Športovo - technický 

riaditeľ ZSL je povinný najneskôr tri (3) dni pred uskutočnením podujatia zverejniť zmeny v kalendári 

na webovom sídle ZSL.  Až po dohode s týmto pracovníkom vykoná usporiadateľ všetky potrebné  
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opatrenia - informuje zástupcov prihlásených pretekárov a všetkých delegovaných funkcionárov pre 

dané preteky. V prípade, že sa mení iba miesto konania a usporiadateľ sa nemení, postačuje stručná 

informácia s novými časovými údajmi (prezentácia, tréning, porada). Ak sa však mení usporiadateľ je 

potrebné vydať nové propozície pre podujatie. Všetky informácie týkajúce sa preložení alebo zrušení 

pretekov musia byť zverejnené na webovom sídle ZSL. Termíny podľa termínovej listiny pre súťažné 

obdobie sú záväzné. 

4. Prevziať reklamné predmety (bannery, vlajky, pútače, a pod) pre propagáciu ZSL a jeho partnerov, a 

zabezpečiť ich viditeľné rozmiestnenie v priestore cieľa a v priestore vyhlasovania výsledkov, podľa 

pokynov povereného zástupcu ZSL.  

5. Skontrolovať deň pred pretekmi v súlade s propozíciami, úhrady jednotlivých účastníkov podujatia 

(štartovné) a informovať riaditeľa podujatia o splnení podmienok účasti v pretekoch.  

6. Organizovať deň pred každými pretekmi poradu členov súťažného výboru (Jury) ku priebehu 

prípravy pretekov (časový rozpis, štartová listina a iné organizačné pokyny).  

7. Pre finále súťaže Pohár ZSL organizačne zabezpečiť a vyhlásiť celkové výsledky súťaže.  

8. Zverejniť konanie pretekov prostredníctvom web stránky ZSL najneskôr dva (2) týždne pred 

termínom podujatia.   

9. Usporiadateľ je povinný zaistiť počas doby trvania pretekov prítomnosť dostatočné zdravotné 

zabezpečenie, pre zaistenie prvej pomoci a prípadnú dopravu pacientov do najbližšieho 

zdravotníckeho zariadenia.  

10. Usporiadateľ je povinný zaistiť počas doby trvania pretekov prítomnosť polície, ak je to nutné. 

3.1 Rozpis podujatia (propozície) 
Propozície k podujatiu musia obsahovať nasledovné povinné ustanovenia:  

• názov, miesto a termín podujatia, spolu s údajmi o polohe tratí a najlepšej prístupnosti k nim,  

• technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky,  

• zloženie súťažného výboru podujatia (Jury) riaditeľ pretekov, technický delegát, zástupca ZSL, 

• zloženie organizačného výboru,  

• termín, do ktorého môžu byť nahlásené zmeny k podujatiu/odvolanie poduajtia, 

• čas a miesto porady vedúcich družstiev, pokiaľ nie je organizovaná online (link pre online 

poradu bude vedúcim družstiev poskytnutý v dostatočnom časovom predstihu),  

• časový plán pre začiatok neoficiálneho/oficiálneho tréningu a časový plán samotných 

pretekov,  

• čas a miesto prezentácie, 

• čas a miesto vyhlásenia celkových výsledkov pretekov, všeobecné pokyny pre prípad, 

protestu: možnosť podania protestu do 15 minút od vyvesenia neoficiálnych výsledkov na 

tabuli,  

• termín uzávierky prihlášok, kontakt na spracovateľa prihlášok, informácie o platbe 

(štartovné, IBAN),  

• informácie spojené s organizáciou podujatia a Covid nariadení v súlade s aktuálne platnou 

vyhláškou (informácie o testovaní, obmedzeniach, kontakt ......).  
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3.2 Prihlášky  
Prihlásenie pretekára na konkrétne kolo, respektíve preteky súťaže realizuje poverená osoba klubu, 

alebo zodpovedná osoba za pretekára bez klubovej príslušnosti, ktorá prihlási svojich pretekárov cez 

pridelené meno a heslo klubu/pretekára elektronickou prihláškou na webové sídlo spracovateľa 

výsledkov a na základe podmienok uvedených v propozíciách k podujatiu. Prihláška pretekárov za daný 

klub/oddiel/pretekára musí obsahovať nasledovné údaje:  

• registračné číslo športovca v ZSL,  

• priezvisko, meno, rok narodenia,  

• disciplína v ktorej daný pretekár štartuje,  

• Typ viazania (NNN, SNS) 

• meno vedúceho družstva, kontaktnú e-adresu a tel. číslo.  

V prípade nefunkčnosti elektronického systému prihlasovania cez webové sídlo, môže byť prihláška 

zaslaná e-mailom na adresu spracovateľa výsledkov v dostatočnom predstihu do uzávierky termínu 

prihlášok. V tomto prípade je povinnosťou vysielajúcej zložky skontrolovať si jej doručenie. 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. 

3.2.1 Prihlášky na FIS podujatia  
Na medzinárodné FIS preteky môžu byť prihlásení iba pretekári, ktorí sú členovia ZSL, majú 

zaregistrované a aktivované registračné číslo FIS (tzv. FIS kód). Vyplnenú prihlášku na preteky aj 

s uvedeným FIS kódom pretekára je potrebné zaslať na emailovú adresu nordic@zsl.sk minimálne päť 

(5) dní pred pretekmi. 

3.3 Prezentácia  
Prezentáciu prihlásených pretekárov vykoná organizátor na základe „Zoznamu prihlásených 

pretekárov“. Pri prezentácii je potrebné si prekontrolovať zoznam prihlásených pretekárov vysielajúcej 

zložky, obdržať pokyny a informácie o prevzatí štartových čísel. Pri prezentácii musí vysielajúca zložka 

predložiť potvrdenie o vykonaní preventívnej lekárskej prehliadke pretekárov podľa pravidiel 

súťažného poriadku ZSL. Prezentácia sa uskutočňuje vo vyhradenom časovom rozmedzí a na mieste 

uvedenom v propozíciách k podujatiu. 

3.4 Štartovné  
Výkonný výbor ZSL schválil na sezónu 2022/2023 nasledovné výšky poplatkov:  

• štartovné pre všetky disciplíny bežeckého lyžovania je 7,- €/os./1 deň,  

• výšku štartovného pre OPEN kategóriu si určuje organizátor; štartovné pre OPEN kategóriu 

nesmie byť nižšie alebo rovnaké ako je výška štartovného na predmetné podujatie pre členov 

ZSL.  

V prípade neuskutočnenia pretekov na základe rozhodnutia Jury sa štartovné presúva na ďalšie preteky 

súťaže. 

3.5 Výsledková listina  
Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do Pohára ZSL sa pretekárom udeľujú body 

za umiestnenie podľa čl. 5.2 tohto predpisu. Výsledková listina musí obsahovať okrem hlavičky 

nasledovné informácie o každom štartujúcom pretekárovi:  
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• poradie,  

• štartovné číslo,  

• číslo registrácie ZSL,  

• priezvisko a meno,  

• ročník, pri seniorských kategóriách je potrebné označiť juniorskú kategóriu písmenom „J“ a 

pretekárov kategórie dorastu písmenom „D“  

• klubová príslušnosť,  

• dosiahnutý výkon (čas),  

• dosiahnuté body podľa článku 5.2 tohto predpisu,  

• zoznam prihlásených a prezentovaných pretekárov, ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali 

alebo nedokončili preteky,  

• v kategóriách dorastu a dospelých uvádzať body víťaza podľa medzinárodných FIS bodov, ako 

je uvedené v tomto predpise.  

Oficiálnu výsledkovú listinu pretekov schvaľuje technický delegát podujatia.  

Hlavička výsledkovej listiny musí obsahovať nasledovné údaje:  

• organizátora,  

• zloženie Jury,  

• technické údaje bežeckej trate. 

Spracovateľ výsledkov je povinný odovzdať vytlačené a schválené výsledky organizátorovi, zabezpečiť 

zaslanie oficiálnych výsledkových listín v čo najkratšom čase elektronicky vo formáte „.PDF“ a vo 

formáte „.XLS“ na adresu sekretariat@zsl.sk. 

3.6 Jury  
Súťažný výbor (Jury) pre kategóriu tvorí:  

• technický delegát,  

• riaditeľ pretekov,  

• poverený zástupca ZSL.  

3.7 Organizačný výbor  
Organizačný výbor pretekov sa skladá z členov:  

• predseda organizačného výboru   

• hlavný rozhodca  

• veliteľ trate  

• veliteľ kontrol a bezpečnosti  

• sekretár pretekov  

• veliteľ časomiery a spracovania výsledkov 

3.8 Správa technického delegáta  
Formulár pre správu technického delegáta je k dispozícii na webe ZSL www.zsl.sk v sekcii 

Dokumenty/Tlačivá. Technický delegát musí správu spracovať do troch (3) dní po pretekoch a poslať 

na adresy:  

• nordic@zsl.sk  

• e-mail/adresu usporiadateľa 

mailto:sekretariat@zsl.sk
mailto:nordic@zsl.sk
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3.9 Zrušenie pretekov 
V prípade, že sa preteky nemôžu uskutočniť z objektívnych dôvodov, je organizátor povinný nahlásiť 

túto skutočnosť športovo-technickému riaditeľovi severskej sekcie do termínu uvedeného 

v propozíciách. 

4 Povinnosti účastníkov 
Každý účastník pretekov je povinný mať prilbu a okuliare. V prípade, že sa preteky konajú za plnej 

cestnej premávky, je účastník povinný dodržovať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. 

Doporučujeme ochranné hroty podľa FIS pravidiel platných od 1.7.2022 ICR 396.2.6.  

5 Súťaže Pohára ZSL v behoch na kolieskových lyžiach  
Pohár ZSL v behoch na kolieskových lyžiach je dlhodobá súťaž jednotlivcov v behu na kolieskových 

lyžiach. Štartovať môžu všetci pretekári uvedených kategórií, ktorí spĺňajú podmienky na účasť v súťaži 

podľa článku 1 tohto predpisu. Súťaž Pohár ZSL v behu na kolieskových lyžiach pozostáva z minimálne 

troch (3) pretekov (kôl). Jednotlivé preteky sa uskutočnia ako jednokolové. Pohár ZSL v behu na 

kolieskových lyžiach sa skladá z jednotlivých pretekov na dlhých tratiach, prológov a z pretekov 

v šprinte. 

5.1 Kategórie  
Do súťaže sa započítavajú výsledky všetkých pretekov jednotlivcov v týchto kategóriách: U16W 

(ml.dorastenky), U16M (ml.dorastenci), U18W (st.dorastenky), U18M (st.dorastenci), U20W (juniorky) 

a ženy, U20M (juniori) a muži. Spolu je celkom šesť (6) kategórií. 

Ml. dorastenky (U16W) – 2007 Ml. dorastenci (U16M) – 2007 

St. dorastenky (U18W) - 2005-2006 St. dorastenci (U18M) – 2005-2006  

Juniorky (U20W) a ženy – 2004 a st. Juniori (U20M) a muži – 2004 a st. 

 

5.2 Bodovanie 
Umiestnenie Body Umiestnenie Body 

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 
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Príklad postupu bodovania pri zhodnom umiestnení v rámci Pohára ZSL:  

1. miesto: 100 bodov  

2.-3. miesto: obaja 80 bodov  

4. miesto: 50 bodov 

 

Minimálny počet štartujúcich pretekárov pre klasifikáciu podujatia v jednotlivých kategóriách sú traja 

(3) štartujúci pretekári, čo je aj minimálny počet štartujúcich na pretekoch MSR, aby sa vyhodnotili ako 

“Majstrovstvá“, či preteky Pohára ZSL.  

Pre FIS preteky musia byť na štarte minimálne piati (5) pretekári. V tomto prípade sa pre výpočet FIS 

bodov riadime pravidlami FIS.  

V prípade, že pre danú vekovú kategóriu nie sú na štarte aspoň traja (3) pretekári, organizátor môže 

spojiť do jednej kategórie dve (2) za sebou idúce kategórie v pohlaví (napríklad Ženy, Juniorky a 

dorastenky). V takomto prípade sa získané body do celkového hodnotenia priraďujú zo spoločného 

vyhodnotenia spojených kategórií tzn. najstaršia kategória. Vyhodnotené a ocenené ale musia byť 

všetky kategórie zvlášť, aj keby bol v kategórii len jeden (1) štartujúci športovec 

5.3 Vyhodnotenie súťaže o Pohár ZSL  
Pohár ZSL sa vyhodnocuje: 

• v kategórií dospelých a juniorov (U20): Pohár ZSL – celkové hodnotenie  

• v kategórií U18 (st.dorast): Pohár ZSL – celkové hodnotenie  

• v kategórií U16 (ml.dorast): Pohár ZSL – celkové hodnotenie  

Pri rovnosti bodov celkového hodnotenia o konečnom poradí rozhoduje:  

1. väčší počet víťazstiev na pretekoch Pohára ZSL,  

2. lepšie najlepšie umiestnenie na pretekoch Pohára ZSL v aktuálnej sezóne,  

3. väčší počet bodov získaných na MSR,  

4. väčší počet titulov získaných na MSR. 

 

5.4 Kategória OPEN 
V jednotlivých kolách budú organizované aj preteky kategórie OPEN. Týchto pretekov sa môžu 

zúčastniť všetci pretekári, ktorí nespĺňajú podmienky a), b), d) v čl. 1 tohto predpisu a majú fyzické 

predpoklady na zvládnutie týchto pretekov. Pretekári v kategórii OPEN nie sú bodovo hodnotení do 

celkového hodnotenia Pohára ZSL a taktiež v tejto kategórii sa nevyhodnocuje celkové hodnotenie. 
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6 Kalendár pretekov Pohár ZSL v behu na kolieskových lyžiach 

2022/23 
 

Dátum Miesto Spôsob behu Dĺžka tratí Spôsob štartu Organizátor 

21.8.2022 Bobrovec Voľne 5/10 km intervalový Ski Academy Bežkárik 

2.10.2022 Závažná Poruba Súpaž 3/5 km intervalový BK Opalisko Záv. Poruba 

9.10.2022 Gerlachov Klasicky 4/6 km hromadný TJ Tatran Gerlachov 
Poznámka: 9.10. preteky sú zároveň aj Majstrovstvami Slovenskej republiky 


