
 

 

 



 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
Usporiadateľ : Z poverenia BÚ SLA ŠK Štrba  
 
 Športový klub Štrba   e-mail: info@skstrba.sk   
 Hlavná 188/67   fax: 0527781460   
 059 38 Štrba   mobil: 0903628884, 0910916132 

 
Dátum konania : 2. február 2014 
 
Miesto pretekov:      Štrbské Pleso, areál skokanského mostíka HS-100 
 
Prihlášky :  Prihláška musí (pri zvýhodnenom štartovnom) byť vyplnená on-line zo stránky 

www.slovak-ski.sk podľa Súťažného poriadku na sezónu 2013/2014, 
 Alternatívna forma prihlásenia e-mail: info@skstrba.sk 

                                  
 Prihláška e-mailom platí až po spätnom potvrdení. 

 
Účasť:   bez obmedzenia, s medzinárodnou účasťou 
 
Kancelária pretekov:   -     Kultúrny dom v Štrbe, Hlavná 105/3, 059 38 Štrba, GPS: N49 03 14 E20 04 42 
                                           (miestnosť na prvom poschodí, vchod zozadu) 
                                        -     počas pretekov skokanský areál Štrbské Pleso, GPS: N49 07 42 E20 03 30 

 
Prezentácia: 2. 2. 2014 do 9:00 hod. pre všetky kategórie  osobne v kancelárií   
                                         pretekov v Štrbe, alebo telefonicky 0910916132, 0903628884 
 Organizátor vyžaduje dodržanie času prezentácie a predloženie platnej súpisky! 
 
Porada a žrebovanie: 2. 2. 2014 o 9:30  hod v kancelárií pretekov. 
 Poradie štartu jednotlivých kategórií sa stanoví pri žrebovaní. 
 Účasť na porade vedúcich družstiev je povinná. 
 
Štartovné:  žiacke kategórie dospelí a dorast 
 Prihlásení online na www.slovak-ski.sk  3,00 €     5,00 € 
 Prihlásení inak alebo neregistrovaní v SLA  5,00 €         10,00 € 

  
Úhrada štartovného pri výdaji štartovných čísel. 

  
Štartové čísla: sa vydávajú v kancelárií pretekov, v mieste štartu a cieľa, za stratu 
                                        štartového čísla zaplatí vedúci oddielu 20,- €. 
 
Servisné bunky: k dispozícii sú vykurované servisné bunky za poplatok 10,- € / bunka / deň. 
 
Parkovanie: Pre pretekárov a ich sprievod je zabezpečené parkovanie pri servisných bunkách. 

Pre vstup do areálu je potrebné predložiť súpisku pretekárov alebo parkovaciu kartu, 
ktorú zástupcovia klubov obdržia na porade vedúcich družstiev.  
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

2.2.2014 (sobota) 
 
   do 9:00 prezentácia pretekárov 
 9:00 porada vedúcich družstiev, preberanie štartových čísel 
 9:20 – 10:20 oficiálny tréning  
   10:30 štart žiackych kategórií 
   11:30 štart dorasteneckých a seniorských kategórií 
  
  Oficiálne vyhlásenie výsledkov 30 min. po skončení pretekov 
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
JURY:  Preteková komisia: 
Technický delegát SLA:  Michal Šerfel Riaditeľ pretekov:    Pavol Grunvaldský 
Veliteľ trate:      Ján Jančík Hlavný rozhodca: Ján Maroši 
Riaditeľ pretekov:      Pavol Grunvaldský Veliteľ trate a štadióna:    Ján Jančík 
                                                                              Veliteľ kontrol:    Marek Šerfel  
  Sekretár pretekov: Matúš Jančík 
Predseda org. Výboru: Jaroslav Chalúpka Hospodár:  Beáta Jančíková 
 
Disciplíny :  beh na lyžiach – ski kros (cross-country cross) – voľná technika 
 
Ski kros na bežkách je nová inšpirujúca súťažná disciplína pretekov v behu na lyžiach najmä pre deti a mládež. 
Trať aj aréna sú plné technicky náročných úloh, ktoré rozvíjajú zručnosti lyžiarov. Cieľom uvedenia tejto disciplíny 
je motivovať a inšpirovať najmä deti, ktoré na vzrušujúcej a dynamickej trati získavajú základ pre rozvoj techniky 
v behu na lyžiach. 
 
Trať sa nachádza na Štrbskom Plese v doskočisku skokanského mostíka HS-100 a priľahlých plochách. Podľa 
snehových podmienok organizátori pripravia niekoľko prekážok a technicky náročných úsekov ako napríklad: 
bubny, klopené zákruty, prudké stúpania a klesania, slalom medzi bránkami, podliezanie bránok, 360 stupňové 
obraty, skoky a ďalšie. Trať bude podrobne vysvetlená na porade vedúcich družstiev pred oficiálnym tréningom. 
 
Predpis :   preteká sa podľa PLP, súťažného poriadku platného pre sezónu 2013/2014 a tohto predpisu. 
  
Ceny : Prví traja v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami 
 
Protesty : podávajú sa podľa PLP  
 
Zmeny : prípadné zmeny budú zverejnené do 31.1.2014 na webovej stránke www.skstrba.sk 

a www.slovak-ski.sk  
 
Rôzne : Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny rozpisu pretekov po dohode 
                         s ŠTK BÚ v prípade nepredvídaných okolností.  
 
Zdravotná služba : Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor (THS – DZ) 
 

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. 
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Kategórie:  
 

seniorské kategórie  dĺžka okruhu = 500 metrov 
Muži r. 1993 a starší 2 okruhy 
Ženy r. 1993 a staršie 2 okruhy 
Juniori r. 1994 – 1995 2 okruhy 
Juniorky r. 1994 – 1995 2 okruhy 
starší dorastenci r. 1996 – 1997 2 okruhy 
staršie dorastenky r. 1996 – 1997 2 okruhy 
mladší dorastenci r. 1998 – 1999 2 okruhy 
mladšie dorastenky r. 1998 – 1999 2 okruhy 

žiacke kategórie - intervalový štart   
starší žiaci  r. 2000 – 2001 1 okruh 
staršie žiačky r. 2000 – 2001 1 okruh 
mladší žiaci  r. 2002 1 okruh 
mladšie žiačky r. 2002 1 okruh 
mladší žiaci  2003 a mladší 1 okruh 
mladšie žiačky 2003 a mladšie 1 okruh 

 
 
Možnosti ubytovania:   

  
Usporiadateľ nezabezpečuje, informácie ohľadom ubytovania Vám poskytne na tel. čísle 
0902314193 (p. Jančíková Beáta) 

 
Schválenie :    Tento rozpis bol schválený  predsedom ŠTK  BÚ  SLA  Františkom Klementom,  
                        dňa 10.1. 2014 
          

         


