
 

 

ZÁPIS z porady trénerov KOMISIA U12 – tvorba súťažného poriadku pre predžiakov Sekcie AD 
disciplín ZSL 

 

Termín zasadnutia: 12.09.2022 

Miesto: Martin alebo možnosť pripojiť sa online 

Prítomní členovia sekcie: 
 

Prezenčne:, Janka Štaffenová, Marcel Kríž; Katarina Rázusová, 
Andrea Balánová; Michal Horanský; Peter Lazorčík 
Online: Radoslav Grus, Tomáš Petrík 

Zapisovateľ: Peter Lazorčík 

Overovatelia: 
Pre overenie bude dokument zaslaný všetkým účastníkom 
porady 

 
 
Zápis z porady trénerov: 
 

1) Na poradu boli prizvané všetky kluby zaregistrované v ZSL. Niektorí zástupcovia klubov sa 

prihlásili a aktívne sa zúčastnili na tvorbe predpisu, ako aj kalendára pretekov pre sezónu 

2022/23 

2) Diskvalifikácia/Protest:  

a. JURY má výlučne právo rozhodnúť v prípade protestu/diskvalifikácie.  

b. JURY má možnosť zvolať poradu trénerov a v prípade jednohlasného rozhodnutia 

trénerov je povinná dané rozhodnutie rešpektovať. Jednohlasné rozhodnutie 

znamená, že 100%  zúčastnených trénerov sa jednohlasne zhodlo na rovnakom 

riešení. Tréner ktorého pretekár podal protest nemá hlasovacie právo pri tejto 

porade, ktorá bola zvolaná JURY.  

3) ZSL v rámci fair play odporúča, aby každý pretekár v kategórii U12 a mladší, absolvoval 

rozlyžovanie, prehliadku a preteky na tom istom páre lyží. 

4) Je zakázané používať na štarte takzvané urýchľovače ako sú mydlá, tekuté vosky, práškové 

vosky a pod. 

5) Vedením súťaže ZSL sú podmienky podľa článku  1.1 písmena d); e) a f) v rámci 

dodržiavania fair play a rovnosti príležitostí pre každého športovca v súlade s Olympijskou 

chartou vyžadované. 

6) Odsek “Po pretekoch budú prebiehať náhodné kontroly lyží pretekárov“ za účelom kontroly 

použitia rôznych urýchľovačov  bude vyňatý. Momentálne nemáme technické zabezpečenie 

na takúto kontrolu.  

7) Počet navrhovaných kôl v sezóne 2022/2023 je od 4 do 6. Na základe hlasovania sme sa 

zhodli na počte 4 kôl.  

a. Za 4 kolá hlasovali: Radoslav Grus, Peter Lazorčík, Janka Štaffenová, Marcel Kríž, 

Michal Horanský, Tomáš Petrík 

b. Za 6 kôl hlasovali: Katarína Rázusová; Andrea Balánová 

8) Odsúhlasené termíny pretekov ZSL - MSR: 

a. 28-29 Január  (miesto konania bude podľa možností stredísk) 



 

 

b. 18-19 Marec  majstrovstvá Slovenskej Republiky (miesto konania bude podľa 

možností stredísk) 

c. 11-12 Február - náhradný termín v prípade ak Ligy (Pohár Liptova 

a Východoslovenská Liga) nespustia súťaž v dohodnutom množstve pretekov.  

d. Súťažiť sa bude u starších predžiakov v Slalome a Obrovskom Slalome. U mladších 

predžiakov sa bude súťažiť v Mini Obrovskom Slalome a Obrovskom Slalome.   

e. Slalom a Mini Obrovský Slalom  sa bude konať v sobotu a Obrovský Slalom sa 

uskutoční v nedeľu, pokiaľ to podmienky umožnia.  

 
9) Odporúčanie ➔ Príprava kalendára na nasledujúcu sezónu sa bude realizovať v Máji.  

10) Je potrebné stanoviť jednotné pravidlá pre regionálne ligy a tým zabezpečiť rovnosť 

príležitostí pre všetkých športovcov. Na preteky nebude stanovený limit pretekárov aby sa 

na daných pretokoch mohli zúčastniť všetci záujemcovia. V prípade kapacitných obmedzení 

zo strany organizátora, musí byť táto situácia dopredu nahlásená a jasne uvedená 

v propozíciách podujatia. Aby nedochádzalo k zmätočným situáciám.  

11)  Výsledková listina a diskvalifikácie budú vyvesené bezprostredne po skončení pretekov a to 

v priestore cieľa a na verejnom online médiu (napr. whatsup) 

12) V prípade podania protestu je nevyhnutné tak učiniť do 15 minút od zverejnenia 

diskvalifikácie a to písomnou formou a v jasnom znení.  

13) Konečný termín na registrácie pretekárov v ZSL je 31.12 v danom roku. Zväz Slovenského 

lyžovanie je povinný obratom zaslať súpisku zaregistrovaných pretekárov  na danú sezónu, 

kde musia byť uvedená súpiska klubu, ktorá obsahuje aj  registračné čísla pretekárov.  

14) Odporúčaná cena štartovného je 9 € a odporúčaná cena skipassu je 12 €.  

15) Zväz Slovenského lyžovania sa zaväzuje zorganizovať minimálne 4 a maximálne 6 kôl 

pretekov kategórie predžiakov a to nasledovne: 

a. starší predžiaci – max. 3 x slalom Mini, max. 3 x obrovský slalom 

b. mladší predžiaci –  3 x obrovský slalom mini, 3 x obrovský slalom 

16) Majster SR bude vyhodnotený v každej disciplíne a pohlaví individuálne z uskutočnených 

pretekov v termíne 18-19 Marec 2023. 

17) Vyhodnotení budú pretekári ktorí sa umiestnia  na 1. - 6. mieste  a dostanú minimálne 

pohár, medailu, diplom a  vecnú cenu. Vyhlasovanie výsledkov prebehne od šiesteho 

miesta po prvé miesto.  

18) V Sezóne 2022/2023 sa uskutoční súťaž družstiev a bude vyhodnotená nasledovne: 

a. bodovať sa bude prvá 20tka z kategórie 

b. 1-5 miesto 10 bodov 

c. 6-10 miesto 7 bodov  

d. 11-15 miesto 5 bodov  

e. 16-20 miesto 3 body  

f. do súčtu sa budú zarátavať body z celoslovenských pretekov predžiakov v rámci ZSL. 

Naplánované sú 4 kolá.  

19) Trénerská komisia U12 Zväzu Slovenského Lyžovania navrhla uskutočniť tréningový Kemp 

pre starších predžiakov v termíne Január.   



 

 

20) Na MSR budú vyhlásení len pretekári, ktorí sú členmi klubu registrovaného v ZSL.  

21) V rámci súťaže regionálnych líg, nie je povinná, účasť technického delegáta.  

 
 
 
 
 
 

V Martine  dňa 12.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


