
 

 

 

 

 

Zväz slovenského lyžovania 
v  spolupráci so  

ŠPORTOVÝM STREDISKOM 
DETÍ a MLÁDEŽE POPRAD-TATRY 

 

ORGANIZUJE 

 

Názov podujatia:  1.kolo VsLL 

Stredisko:  Ski Centrum Strednica Ždiar 

Dátum:  21.1.2023 

 

ROZPIS PRETEKOV 

Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ ŠSDM Poprad- Tatry, oz 

Technické zabezpečenie ŠSDM Poprad- Tatry, oz 

Dátum 21.1.2023 

Miesto Ski Centrum Strednica Ždiar 

Prihlášky on-line na  www.pretekaj.sk 

Uzávierka prihlášok piatok 20.1.2023  do 16:00 

Informácie Vierka Kundisová +421 917 884134 

Prezentácia, úhrady  a výdaj št. 

čísel 

21.1. 2023 Rotunda Ski Centrum Strednica od 7:30 

Ubytovanie, stravovanie Na vlastné náklady 

Zdravotná služba Ski Centrum Strednica Ždiar 

Ceny  V kategórii Superbaby  budú ocenení všetci pretekári hneď po dojazde . 

V ostatných kategóriách budú ocenení prví 6-ti pretekári pohárom a 

diplomom. 

 

 

http://www.pretekaj.sk/


 

 

 

 

 

Organizačný výbor  

Riaditeľ pretekov Ladislav Nemeth 

Veliteľ bránkových rozhodcov Jozef Ondrášik 

Hlavný rozhodca Miroslav Ilavský 

Vedúci časomiery Miloš Uličný, Sporttiming s.r.o. 

Hospodár Andrea Harvanková 

Technický delegát Robert Budzák 

Autor trate Ľudovít Kundis, Ladislav Fabián 

 

 

 

 

 

Technické ustanovenia 

Predpis Preteká sa podľa platného súťažného poriadku VZL 

Disciplína Obrovský slalom 

Kategórie Superbaby  ročník   2015 a mladšie 

 Mladšie predžiactvo, ročníky  2014-2013 

 Staršie predžiactvo , ročníky 2012-2011 

 Mladšie žiactvo, ročníky 2010-2009 

 Staršie žiactvo, ročníky 2008-2007 

 Juniorky a junior, ročníky 2006-1999 

Štartovné 8,- eur 

Vleky 12,- eur + 2,- záloha za kartu 

Protesty 15 minút po skončení kola 

Vedúci časomiery a výsledkov Miloš Uličný 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Časový harmonogram 

7:30 – 9:30 Prezentácia, úhrada štartovného, výdaj št. čísel 

7:45 – 9:30 Rozjazdenie na zjazdovkách 2,3 a 5, vleky B,C a E 

8:30 - 9:00 Prehliadka trate 1.kola  pre kategórie. st. žiactvo, junior, juniorky 

9:15 Štart prvého pretekára 

Cca 10:00 Štart Superbaby na samostatnej trati 

10:30 - 11:00 Prehliadka trate 2.kola pre všetky kategórie, okrem Superbaby 

11:15 Štart prvého pretekára 2.kola 

Poradie štartu  Mladšie predžiačky, mladší predžiaci, staršie predžiačky, starší predžiaci, 

mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci, juniorky, junior 

Vyhlásenie výsledkov 40 minút po dojazde posledného pretekára 

Poznámky Štartovať v súťaži VZL - VLL 2022/2023 môžu všetci pretekári bez ohľadu na 
registráciu v národnom športovom zväze. Pretekov sa môžu zúčastniť aj pretekári 
neregistrovaní v žiadnych športových kluboch (tzv. „bez klubovej príslušnosti“). 
Preteky súťaže VZL - VLL 2022/2023 sú organizované ako „verejné“ – verejne 
dostupné vo všetkých vekových kategóriách (tzv. šport pre všetkých).  

                    

                                                   Dôležité upozornenia a pokyny 
 
Štartové čísla a skipassy (podľa prihlásenia) sa budú vydávať iba ako celok. Poprosíme, za každý klub jednu 
osobu na ich prevzatie. Pri pretekároch bez klubovej príslušnosti si prevezme každý takýto pretekár svoje 
štartovné číslo a skipass samostatne. 
Za stratu alebo poškodenie štartového čísla (aj silné zauzlenie a následne popáranie švov) účtuje 
organizátor 20,- eur.  
 

V prípade ak by snehové podmienky a trať predstavovali nebezpečenstvo úrazu a mohli by ohroziť zdravie 
pretekárov si organizátor vyhradzuje právo zrušiť 2. kolo pre staršie žiactvo a juniorov. 
V platnosti ostanú výsledky 1. kola! 
 

Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a riziko. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu a programu v prípade nepriaznivých 
snehových alebo poveternostných podmienok. 
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a akékoľvek škody a straty 
počas tréningu a pretekov. 
 

Vstup na pretekovú trať je počas pretekov zakázaný: 
- pretekárom, ktorí práve neštartujú 
- trénerom je zakázaná akákoľvek úprava a vstup do trate, pokiaľ o to technický delegát nepožiada 
 



 

 

 

 

 

 

 

PARTNERI ZSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


