
v  spolupráci s 

 FOLLOW SPORT PL 

organizuje 

Nominácia Alpecimbra -  meraný tréning ZSL U14 a U16 

Jurgow - Poľsko 

15.1.2021 



 

 

Rozpis pretekov 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

Usporiadateľ: Zväz slovenského lyžovania 

Technické 

zabezpečenie: 

FOLLOW SPORT PL 

Dátum: 15.1.2021 

Miesto: Jurgow - Poľsko 

Prihlášky: www.casomierapt.sk  

Uzávierka 

prihlášok: 

Do  14. 1. 2021  

Informácie: Ing. Richard Králik, 00421905350811 

Prezentácia: Potvrdením účasti  

Porada trénerov: Na mieste priamo pred pretekom 

Žrebovanie: Online, štartová listina na stránke časomiery 

Ubytovanie, 

stravovanie: 

Momentálne nie je možné!!! 

Zdravotná 

služba: 

Horská záchranná služba strediska 

Ceny: Bez ocenenia 

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€. 

 

 

http://www.casomierapt.sk/


 

 

II. Technické ustanovenia 

 

Predpis: výnimočná situácia počas pandémie, neupravuje súťažný 

predpis 

Disciplína: GS a SL 

Kategórie: U14 a U16 

Štartovné: 9Eur,  transfer na číslo účtu ZSL:  SK11 0900 0000 0051 5629 

7675 

Vleky: Denný skipass 80 Pln + 10 Pln záloha za kartu, platba kartou 

možná 

Protesty: 15 minút po skončení disciplíny a kategórie 

Trať: 

Parametre trate: 

Jurgow FIS 

Štart GS 910 mnm, cieľ 730 mnm ,prevýšenie 180 m, SL 

znížený štart 

Vedúci 

časomiery 

a výsledkov: 

Časomiera PT 

 

 

III. Časový harmonogram 

 

8:00 – 8:30 rozjazdenie  

8:30– 9:00 prehliadka trate starších a mladších žiakov 

9:15 štart prvého pretekára staršieho žiactva 

9:45 Predbežný štart prvého pretekára mladšieho žiactva 

 Podľa situácie, pretekári budú štartovať 3 kolá v disciplíne 

v jednej trati 

Cca. 12.00-12.30 Prehliadka trate SL mladší a starší žiaci 

13.00 Štart prvého pretekára staršieho žiactva 



 

 

13.30 Štart prvého pretekára mladšieho žiactva 

 Podľa situácie budú športovci štartovať 3 kolá v disciplíne 

v jednej trati 

Poradie štartu: Podľa rozpisu 

Vyhlásenie 

výsledkov: 

Bez vyhlásenie výsledkov. Výsledky budú zverejnené na 

webovom sídle časomiery PT a ZSL. 

Poznámky: Program sa môže podľa možnosti posúvať, aby neboli 

zbytočné prestoje.  

 

 

IV. Organizačný výbor  

 

Predseda OV, zástupca ZSL: Ladislav Smolen 

Riaditeľ podujatia: Richard Králik 

Veliteľ trate: Piotr Stolarczyk 

Hlavný rozhodca: Aleksandra Trybus 

Vedúci časomiery: Časomiera PT 

Arbiter: Podľa dohody na mieste 

Autor trate: Podľa dohody na mieste 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Partneri podujatia Organizátor 
                      

                                                                                                                                  

Partneri ZSL 
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