
                                                        
 
 

Predsedníctvo Úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie, Karpatská 15, 058 01 Poprad 

V. kolo SLP žiakov a MSR  Malinô Brdo  23.02.-24.02.2019 
Disciplíny: Slalom a Obrovský slalom 

a dodatočné III. kolo Obrovský slalom SLP (za zrušené 2.2.2019) 22.2.2019 
 

Druh pretekov    SLP (Slovenský pohár žiakov) 
Usporiadateľ    ÚAD SLA 
Štartujúce kategórie   mladšie žiactvo, staršie žiactvo 
Disciplíny     Slalom, Obrovský slalom 
Technické prevedenie   Lyžiarsky klub Ružomberok 

Podmienky účasti   licencia ÚAD SLA, resp. iného národ. združenia 
Štartovné :    SL: 9,- €, OS 9,- €  
Cena lístka:    8,- Eur za pretekára, resp. trénera /deň +2,-€ záloha 
Prihlášky:     elektronicky cez web SLA 
Uzávierka prihlášok   21.02.2017 do 10.00 hod. 
Odvolanie, presunutie   v zmysle súťažného poriadku ŠO AD 2018/19 
Poradie kategórií a disciplín v zmysle súťažného poriadku ŠO AD 2018/19 
 
 
Organizačné zabezpečenie: 
Predseda organizačného výboru   Martin Motyka 
Riaditeľ pretekov     Peter Stano 
Technický delegát     Miroslav Juris 
Sekretár pretekov    Jana Štreitová 
Zodpovedná osoba SLA    Pavol Chovaňák (vedúci súťaže žiakov) 
Ubytovanie, adresa    usporiadateľ nezabezpečuje 
Prezentácia 21.02.2019  od 16.30 hod  do 17.30 hod  

Hotel Hrabovo Ružomberok 
(Hrabovská dolina, pri dolnej stanici kabínkovej lanovky)  

PROGRAM PREZENTÁCIE             III. dodatočné kolo OS 22.2.2019                                   
a  V. kolo S, OS 23. a 24.2.2019  

1.porada vedúcich družstiev         21.02.2019  o 18.00 hod Hotel Hrabovo 
                                                          Účasť vedúcich družstiev alebo trénera každého   

klubu na prezentácii a porade .trénerov POVINNÁ! 
 

Lekárske zabezpečenie  Horská služba  
Možnosti ubytovania                      ubytovanie LK nezabezpečuje 
Kancelária v deň pretekov             Zrub LK Ružomberok na Malinom Brde, vedľa bufetu DARIA            
Vyhodnotenie   1.- 6. miesto obdržia pohár a diplom 
 
Kontaktná osoba   Peter Stano 0905 589 949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Časový rozpis: 
Dátum: 21.02.2019       17.00 hod.  Prezentácia, losovanie a porada vedúcich družstiev 
Dátum: 22.02.2019       Disciplína: OBROVSKÝ SLALOM – III.dodatočné kolo 
                                        7.00 doprava Hrabovo – Malinô Brdo + rozjazd na Maline Brde 
                                        7.45 hod. - 8.15 hod. prehliadka trate I. kolo mladšie žiactvo     
                                        8.30 hod.   štart I. kolo mladšie žiačky 
                                        9.45 hod. - 10.15 hod.  prehliadka trate I. kolo staršie žiactvo 
                                       10.30 hod.  štart I. kolo staršie žiačky 
                                       11.45 hod.- 12.15 hod.   prehliadka  II. kolo staršie žiactvo 
                                       12.30 hod.  štart II. kolo staršie žiačky                                                                           
                                10 min. po poslednom pretekárovi porada vedúcich družstiev. 
                                 Miesto, kde sa porada bude konať oznámime počas pretekov.   
                        
 Dátum: 23.02.2019       Disciplína: OBROVSKÝ SLALOM  
                                        7.00 doprava Hrabovo – Malinô Brdo + rozjazd na Maline Brde 
                                        7.45 hod. - 8.15 hod. prehliadka trate I. kolo mladšie žiactvo     
                                        8.30 hod.   štart I. kolo mladšie žiačky 
                                        9.45 hod. - 10.15 hod.  prehliadka trate I. kolo staršie žiactvo 
                                       10.30 hod.  štart I. kolo staršie žiačky 
                                       11.45 hod.- 12.15 hod.   prehliadka  II. kolo staršie žiactvo 
                                       12.30 hod.  štart II. kolo staršie žiačky                                                                           
                                10 min. po poslednom pretekárovi porada vedúcich družstiev. 
                                 Miesto, kde sa porada bude konať oznámime počas pretekov.   
 
Dátum: 24.02.2019         Disciplína: SLALOM    
                                        7.00 doprava Hrabovo – Malinô Brdo + rozjazd na Maline Brde 

     7.45 hod. - 8.15 hod. prehliadka I. kolo staršie žiactvo  
                                          8. 30 hod.   štart I. kolo staršie žiačky 
                                        8.40 hod. - 9.10 hod  prehliadka I. kolo mladšie žiactvo  
                                        9.20 hod.    štart I. kolo mladšie žiačky 
                                        9.30 hod. - 10.00 hod. prehliadka trate II kolo staršie žiactvo 
                                       10.15 hod.   štart II. kolo staršie žiačky 
                                       10.30 hod. - 11.00 hod. prehliadka trate II kolo mladšie žiactvo 
                                       11.15 hod.   štart II. kolo mladšie žiačky 
 
Vedúci  časomiery :         Časomiera PT - František TOMAN 
Protesty:                           podľa pravidiel PLP doložené vkladom 20,-€ za jednotlivca 
     
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,-€. 

Partneri podujatia: 

                                                                                                                                                                            

                                

                                                   


