
 

 
PARTNERI PODUJATIA: 

           
                
                                                

                           
 

            
 
 

      
 

                          
                
 
 
 
 
 
 

 
 

6. kolo Rossignol Cup 2020 
disciplína Obrovský slalom, Obrovský slalom MINI 

 
                                   

          
 

LYŽIARSKY KLUB  Ružomberok v spolupráci so ZVÄZOM SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA  

 

 
 
 
 

25.ročník RUŽOMBERSKÝ MEDVEDÍK 
Malinô Brdo  09.02.2020 

 
 
 

 
 



 
Druh pretekov                 Pohár ZSL (Zväzu slovenského lyžovania) predžiakov 
Usporiadateľ                 LK Ružomberok a ZSL, o. z. Bratislava 
Štartujúce kategórie      mladší predžiaci,(2010,2011,2012) 
                                         starší predžiaci (2008,2009) 
Disciplíny     Obrovský slalom  1 kolo - mladšie predžiactvo 
                                        Obrovský slalom MINI 1 kolo - staršie predžiactvo 
Trať     1.a Hlavná  
Miesto tabule oficiálnych výsledkov      Cieľový areál trate 1a. Hlavná 
Technické prevedenie   LK  Ružomberok 
Štartovné     7,- € 
Cena lístka    7,- € + 2,-€ záloha na magnet. kartu (pretekár, tréner) 
Cena lístka tréning   10,- € + 2,-€ záloha na magnet. kartu (pretekár, tréner) 

                                         zakúpenie v pokladni strediska 

Prihlášky:     elektronicky – PT Casomiera                            
                                        (www.casomierapt.sk/registracie.php) 
Uzávierka prihlášok    07.02.2020 do 15.00 hod 
Odvolanie, presunutie   najneskôr  48 hodín pred začiatkom pretekov 
Organizačné zabezpečenie: 
Predseda organizačného výboru  Jozef Legerský 
Riaditeľ pretekov          Peter Stano  
Sekretár pretekov              Jana  Streitová 
Zodpovedná osoba ZSL        Ladislav Smolen 
 
Prezentácia a losovanie :                07.02.2020 

 od 17.30 hod. do 18.30 hod.  penzióne KÚRIA  
 pred odbočkou na Kubínsku Hoľu                                                                      
Krátka schôdza trénerov / vedúcich družstiev prebehne v cieľovom 
priestore 10 min po ukončení pretekov na Kubínskej holi 8.2.2020. 
Účasť vedúcich družstiev alebo trénera každého   
klubu je na prezentácii a porade trénerov POVINNÁ! 
 

Lekárske zabezpečenie Horská služba Veľká Fatra 
Možnosti ubytovania               usporiadateľ nezabezpečuje 
Kancelária v deň pretekov      Zrub  LK pri reštaurácii Daria  
Poradie disciplín  podľa dohody na porade trénerov 
Poradie kategórií  podľa dohody na porade trénerov 
Vyhodnotenie                 odmenení budú v každej kategórii:                                
                         1.-3. miesto budú ohodnotené pohárom, diplomom a vecnou cenou                                                                         
                         4.-6. miesto pretekári dostanú diplom a vecnú cenu 
                         Kategória BABY (2012) bude vyhodnotená zvlášť, tak isto.                                                                                                    
Víťazné družstvo v rámci ROSSIGNOL CUP bude odmenené vecnými cenami. 
 
Kontaktná osoba             Peter Stano  0905 589 949 
 
Preteky sa konajú v zmysle: Pretekového poriadku Zväzu Slovenského lyžovania     
                                                na sezónu 2019/2020 

 
Časový rozpis: 
          
 Dátum: 07.02.2020 7. 00 hod - 8.30 hod   Tréning medzi tyčami 
                                       8.30 hod - 12.00 hod  Voľné lyžovanie        

17.30 hod.   Prezentácia, losovanie a porada                
                                                       vedúcich družstiev 
                        
 Dátum: 09.02.2020 7. 10 hod Doprava z Hrabova na  Malino Brdo (KL)          
                                + Rozjazd 

8. 45 – 9.15    prehliadka trate starší predžiaci 
9.25 hod štart predjazd 

   9. 30 hod      štart prvého pretekára starší predžiaci 
Po skončení starších predžiakov korektúry trate podľa 
rozhodnutia jury. 
10.45 -11.15  prehliadka trate mladší predžiaci  
11.25 hod štart predjazd 
11.30 hod štart prvého pretekára mladší predžiaci  

13.30 hod  ( predpoklad)  Vyhlásenie výsledkov jednotlivcov 
a tímovej súťaže ROSSIGNOL CUP 

                                           
Vedúci  časomiery : František Toman, Vladimír Trnovský 
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:      

                                                                                     

                            

 


