


NÁZOV PRETEKU:  9. ročník  Malinô Brdo Night Skialp Challenge 

 3. kolo Slovenského pohára v skialpinizme 
 

DÁTUM: 23. 2. 2019 
 

ORGANIZÁTOR:        Malinô SkiAlp Team 
 

V SPOLUPRÁCI: 
 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:    Riaditeľ:                   Bohuslav Hlaučo 

                                                    Veliteľ tratí:             Štefan Faga 
                                                         Hlavný rozhodca:  Tomáš Gazdarica 
                                                         Člen:                        Peter Valko 
                                                                                          Michaela Hlaučová 
 

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE: Horská záchranná služba 

                                                                 Veľká Fatra 
 

PRIHLÁŠKY:      elektronicky na:  www.malinoskialpteam.sk 

                                                                 alebo v deň preteku. Prihlásení  elektronicky  

                                                                                                    už nemusia  pri prezentácii vypisovať prihlášku. 

INFORMÁCIE:   hlaucob@rk.imafex.sk  tel. 0908922212 

                                   www.malinoskialpteam.sk  

 

ŠTARTOVNÉ:      20 €    / pre členov SSA s platným preukazom 17 € / 

                                   Štartovné bude vyberané v hotovosti pri prezentácii. 
                                   V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a pre prvých 
                                   100 zaregistrovaných pretekárov na mieste tričko s 
                                                     logom podujatia. 
 

PREZENTÁCIA: 14:30 – 16:00 hod. v deň preteku v hoteli HRABOVO 

                                  pri údolnej stanici kabínkovej lanovky v Hrabove 
                                    

PROGRAM:  14:30 – 16:00 hod. prezentácia 

              16:30 hod.        výklad trate 
 17:00 hod.        spoločný štart všetkých kategórií 
 18:30 hod.       večera + občerstvenie 
 20:00 hod.        vyhlásenie výsledkov  
                                  
 

KATEGÓRIE:  Kadeti       2002 a ml. / 1.kolo prevýšenie 775m/ 

 Juniori       1999 a ml. / 1.kolo prevýšenie 775m/ 
 Muži A       1980 a ml./ 2.kolá prevýšenie 1550m/ 
 Veteráni       1979 a st. / 2.kolá prevýšenie 1550m/ 
 Muži OPEN B  1980 a ml./ 1.kolo prevýšenie 694m / 
 Muži OPEN C  1979 a st. / 1.kolo prevýšenie 694 m / 
 Kadetky       2002 a ml. / 1.kolo prevýšenie 775m / 
 Juniorky       1999 a ml. / 1.kolo prevýšenie 775m / 
 Ženy A       1980 a ml. / 2.kolá prevýšenie 1550m/ 
 Veteránky        1979 a st. / 2.kolá prevýšenie 1550m/ 
 Ženy OPEN      BEZ ROZDIELU VEKU / 1.kolo 694 m / 
 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK:                                             
Súťaží sa podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme vydaných 
Slovenskou skialpinistickou asociáciou. 
Všetci pretekári sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečenstvo ! 
Pozor ! 
Informácia pre pretekárov  Slovenského pohára v skialpinizme: 
 Preteká sa podľa nových pravidiel  SSA ! 
Viď  https://www.skialpuj.sk/novinky/pravidla%20SP.pdf 
 

POVINNÁ VÝSTROJ : podľa pravidiel SSA. 

- lyže s min šírkou 60 mm 
- lyžiarky - skialpinistické,   
- skialpinistické pásy - min. 1 pár 
- skialpinistické viazanie 
-- 3. vrstvy oblečenia s dlhým rukávom pre hornú časť tela ( 1.vrstva je 
do vetra ) 
 

Horská záchranná služba 
Malinô Brdo ski&bike  family park   
Hotel Hrabovo 

http://www.skialp4u.sk/
mailto:hlaucob@rk.imafex.sk
http://www.malinoskialpteam.sk/


2. vrstvy oblečenia pre dolnú časť tela 
- lavínový prístroj  ( neplatí pre kategórie OPEN ) 
- lavínová lopatka s oddeliteľnou rúčkou ( neplatí pre kategórie OPEN ) 
- prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 
12492 ( UIAA 106 ) 
- lavínová sonda s min. dĺžkou 240 cm  ( neplatí pre kategórie OPEN ) 
- Lekárnička ( neplatí pre kategórie OPEN ) 
- hliníková fólia ( neplatí pre kategórie OPEN ) 
- rukavice 
- píšťalka ( neplatí pre kategórie OPEN ) 
- batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 litr. 
- čelová lampa s dobrou svietivosťou 

 

POVINNÉ PRE VŠETKY KATEGÓRIE OKREM OPEN: 
-  pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť 

vpredu, presnej veľkosti na pretekársku lyžiarku bez upravovania aj 
s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA 
certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť 
uložené v batohu hrotmi k sebe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REKLAMNÝ  A MEDIÁLNY  SPONZORI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME VŠEKÝM SPONZOROM ! 

PENALIZÁCIA A DISKVALIFIKÁCIA: 
Podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme SSA. Pretekári sú 
povinný riadiť sa pokynmi organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo 
zmeny programu a tratí podľa snehových a poveternostných 
podmienok. 


