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Športovo technické pokyny Pohára Liptova (Štp PL)   

  2020   /  2021 

Štp PL vychádzajú z Pravidiel lyžiarskych pretekov (PLP). Sú záväzné pre 
všetky organizácie a jednotlivcov, ktoré organizujú preteky  PL alebo sa  ich 
zúčastňujú.  

I.  R i a d e n i e 
 

Súťaže o PL v alpskom lyžovaní riadia :: 
 
 

 Mgr. Zbyněk  Poddaný-  e mail :  zpoddany@imafex.sk ,                tel: 0905 226914 
 MVDr. Martin  Krajčí    -      -/-   :  krajci@advocat.sk                       tel: 0910 340787    
 Mgr. Miroslava Uramová-   -/-   :  mirka.mlynarcikova@gmail.com tel:  0918 913564 
  

Disciplíny :    slalom  (SL),  obrovský slalom  (OS) --vždy  d v o j k o l o v e  

Kategórie:         –  predžiačky,- ci  mladší :   rok nar. 2012 – 2011    
                           -- predžiačky,- ci starší   :              2010 – 2009   
                           -- žiačky, - ci    mladší  :              2008 – 2007   
                           -- žiačky, - ci                starší :                 2006 – 2005  
                           -- ženy (+juniorky)       dospelí :             2004 – 1991  
                           -- muži (+ juniori)                                  2004 – 1991  
                           -- veteránky  C                                      1990  a staršie  
                           -- veteráni   A                                        1990 – 1961   
                           -- veteráni   B                                        1960  a starší  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Verejné (okresné) preteky „ Super Baby“ nemôžu byť organizované  v rámci (spolu)  
pretekov  PL !!      Usporiadateľovi sa odporúča organizovať ich po pretekoch PL  na 
primeranej trati a počtom bránok. 
V tejto sezóne sa v  PL organizuje 47 . ročník.      
 

II.  P o d m i e n k y  ú č a s t i 
 

PL je otvorená súťaž pre registrované kluby, oddiely a jednotlivcov v LZL  a 
Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA), tiež neregistrované lyžiarske subjekty 
a jednotlivcov.     Preteky sa organizujú v jeden deň   spoločne  pre všetky kategórie! 
 

a. Registrácia v LZL: 
 

1. Klubu, oddielu (subjektu) : Vyplnením  prihlášky  a zaplatením poplatku  15  Eur je 
subjekt zaregistrovaný v LZL na 4 roky. 

2. Pretekárov:   Pretekári sú v príslušnej pretekovej sezóne zaregistrovaní ak 
lyžiarsky subjekt pošle 1 x načas a správne vyplnenú  súpisku LZL a za každého 
pretekára uhradí súťažný  vklad  5 Eur.  Neoddeliteľnou súčasťou súpisky je  1x 
„Vyhlásenie športovca“ s vlastnoručným podpisom. U pretekára do 18 r. VŠ 
podpisuje zákonný zástupca (rodič).  
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Doklady o registrácii klubu, oddielu, pretekárov a o zaplatení musia byť doručené do       
15.XII. 2020 – poštou na adresu: Mgr. Zbyňek  Poddaný, Priebežná 486 / 6,  03104 LM 
                   -- osobne  na výbor LZL – zasadnutie členov LZL adresa:   Dom-Max  
                      Kuzmányho  č.  3999. Platbu realizovať len na účet LZL.  
Číslo účtu LZL:   VÚB Liptovský Mikuláš IBAN:  SK83 0200 0000 0000 1473 6342  
 
b. Dodatočne je výnimočne možné zaregistrovať pretekára i priamo pri prezentácii 

pred  každými pretekmi u  TD po splnení bodu  a.2 (= VŠ + 10 €.) 
 

III.  Podmienky   štartu  v  pretekoch 
 

a. Základnou podmienkou účasti pretekára  na preteky je  p r i h l á š k a ,  u 
 registrovaných,  aj  neregistrovaných   podľa  propozícií len elektronicky na 
stránke www.slachta.sk , a podpísané „Vyhlásenie športovca“ 

b. Prezentácia : --vykonáva ju TD v súčinnosti s usporiadateľom. Každý pretekár 
musí byť včas od prezentovaný.    Š t a r t o v n é  za pretekára s registráciou LZL  
je 5 Eur  , neregistrovaného 7 Eur. 
Pretekár ktorý nesplní bod  a + b nebude zaradený do štartovacej listiny ! 

c. Štartovacia listina( ŠL).      Štart. listinu pre  usporiadateľa a el..meranie pripravuje   
Ing. Martin Šlachta ( viď dole ) 

 

Štartové poradie pretekára na prvých pretekoch je určené súčtom bodov (Sl, OS,) za 
minulú lyžiarsku sezónu. To platí aj pri prechode pretekára do vyššej vekovej 
kategórie. Pretekári PL bez bodov sú žrebovaní v skupinách bez bodov. 
Neregistrovaní (ostatní) sú zaradení bez žrebovania na záver príslušnej kategórie 
podľa času prezentácie.  ŠL sa aktualizuje  v LZL po každých pretekoch. 
 

V PL sa štartuje v poradí :   ml.predžiačky,-ci,  /  st .predžiačky,–ci,//.  
ml. žiačky,-ci, / st.žiačky,-ci,  //  ženy (+jun.),  // veteránky C, / veter. B, / veter. A // 
muži (+jun.)     V druhom  kole sa preteká podľa štartových čísel z prvého kola. 

d. Koniec elektronického prihlasovania je jeden deň pred pretekmi do 20,00 
hod. Po tomto termíne nie je možné prihlásiť na preteky. 

e. Stavba tratí 

Pre stavbu a bezpečnosť tratí, povinnosti pretekárov a trénerov platia ustanovenia 
PLP (Pravidiel lyžiarskych pretekov). V pretekoch PL je možné (okrem prvej, poslednej 

bránky a vertikál ) vytýčiť trate  len použitím vnútorných tyčí bránok Sl, OS, Táto 
skutočnosť musí byť uvedená v rozpise pretekov. 
JURY (Súťažný výbor) môže rozhodnúť o štartovom poradí, rozsahu pretekov ( jedno 
kolo),  podľa aktuálnych poveternostných, snehových a iných pomerov.  
 

IV.   Hodnotenie    súťaže 
 

PL je dlhodobá súťaž jednotlivcov  LZL podľa schváleného kalendára pretekov 
v príslušnej lyžiarskej sezóne. 
Hodnotenie pretekárov sa v pretekoch vykonáva nasledovne: 
 
Poradie: 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   
Body:    30  26  23  20  18  16  14  13  12   11  10   9   8    7    6    5    4    3    2    1 
 

Body sa všetkým  ( i neregistrovaným)  zúčastneným jednotlivcom spočítajú po 
každých  pretekoch narastajúcim spôsobom.  

http://www.slachta.sk/


 

3 

 

Podkladom pre konečné hodnotenie PL jednotlivcov je súčet najlepších započítaných 
výsledkov bez ohľadu na disciplínu (započítané body) a to nasledovne: 
 
uskutočnené preteky:  7 6 5 4 3 2 1 
započítané preteky:  6 5 4 3 2 1 1 
         
Ostatné výsledky pretekov PL 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 lepšie poradie v posledných pretekoch     
 

 Víťazom PL v sezóne sa stáva len registrovaný pretekár,  ktorý zo všetkých 
pretekov získa v súčte najviac bodov.   

 Jednotlivec  bude   o d m e n e n ý  ak sa zúčastní  najmenej dvoch  pretekov PL. 
 

Putovný pohár Liptova  trvale získajú tí registrovaní pretekári, - árky LZL, ktorí 
zvíťazia v kategórii : dospelí( vrátane juniorov) a masters  , 3x za sebou,    alebo 5x 
vôbec  tu bez rozdielu kategórie .      Vyhodnotenie  PL organizačne  zabezpečuje LZL. 
 
         Ocenenie výkonu každého pretekára v pretekoch na 1. až 3. mieste vykoná 
usporiadateľ vždy udelením medaile (na  rube s  textom:  x PL, rok, miesto, disciplína). 
   
Osobitné vyhodnotenie juniorov, udelenie vecných cien (evnt. diplomov na 1. až 3. m.) 
je výlučne v kompetencii usporiadateľa jednotlivých pretekov (uviesť v propozíciách). 
V  PL sa za dôležité pokladá organizovať účasť dospelých a veteránov (včetne ich ocenení) ! 
Alkohol  ako  vecná cena  je  v  PL vylúčený !! 

 
 
 

V.   Usporiadatelia,   JURY 
 

• Záujem o usporiadanie pretekov má klub, oddiel nahlásiť na výzvu LZL včas, aby 
sa skoordinoval kalendár pretekov a bol čas na ich zodpovednú prípravu.(Propozície) 

• Usporiadateľ pripraví včas (10 dní vopred) vzorový“ „Rozpis pretekov“ a doručí ich  
LZL a pre LO,LK.(pošta, e mail)     

• Prednostné právo usporiadať preteky PL majú  LO,LK plniace si povinnosti voči 
LZL ( registrácia.) LZL odporúča  obnoviť názvy tradičných lyž. pretekov. 

• Usporiadateľ je povinný ihneď po pretekoch dať delegovanému TD LZL kompletné 
výsledky pretekov,  alebo  do 3 dní   doručiť  na email: zpoddany@imafex.sk 

• Usporiadateľ musí rešpektovať pripomienky TD LZL, LZL mu uhradí paušál  10 
€/deň. 

 

JURY(Súťažný výbor)  rozhoduje o  všetkých organizačno-technických veciach 
príslušných pretekov , protestoch.!...  
JURY tvoria:: TD + riaditeľ pretekov +  arbiter (rozhodca), určený na pretekoch ako 
zástupca pretekárov. TD má rozhodujúci hlas a zodpovedá hl. za striktné dodržanie 
PLP a týchto Štp počas pretekov (prihlášky, registrácie, stavba tratí, bezpečnosť, 
správnosť výsledkov).    Riaditeť pretekov musí byť kvalifikovaný rozhodca  SLA. (preukaz). 
 

MERANIE: Na základe dohody elektronické meranie a spracovanie, zverejnenie výsledkov 
pretekov PL zabezpečuje Ing. Martin Šlachta, tel. 0905 474 573, mail: martin@slachta.sk   

mailto:martin@slachta.sk
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www.slachta.sk . Usporiadateľ si zabezpečí vhodného štartéra a uhradí za meranie paušálne 
100 €/deň + cestovné (auto) a diéty (2 osoby). 
 
 

Športovo technické pokyny Pohára Liptova schválené  VV LZL dňa     
Spracoval :  MVDr.  M. Krajčí  
 
Prílohy Špt pokynov  PL :  1.,- vzorové tlačivo súpisky PL+ Vyhlásenie športovca 
                                              2.,- vzorový rozpis pretekov PL( propozície) 
                                              3.,- adresár lyž . klubov PL  
 
Športovo technické pokyny LZL na sezónu 2020/2021 schválené na zasadnutí LZL dňa 
7.septembra.2020 
 
 
 
                       

http://www.slachta.sk/

