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2. kolo Pohár Liptova 
disciplína  Obrovský slalom 

                                                         
 

LYŽIARSKY KLUB  Ružomberok v spolupráci s LYŽIARSKYM ZVÄZOM LIPTOVA  

 

 
 
 

26.ročník RUŽOMBERSKÝ MEDVEDÍK 
otvorené preteky pre členov ZSL 

pre kategóriu mladší predžiaci a starší predžiaci  
Malinô Brdo  29.01.2022 

 
 
 

 
 
 
 

http://ollstred.lope.sk/
http://ollstred.lope.sk/
http://www.ziardolinky.sk/index.php


Druh pretekov                 Pohár Liptova a Ružomberský medvedík 
Usporiadateľ                 LK Ružomberok  
Štartujúce kategórie      mladší predžiaci/predžiačky, starší predžiaci/predžiačky,    
                                         mladší žiaci/žiačky, starší žiaci/žiačky, 
                                         juniori/juniorky, muži/ženy, masters A,B,C, superbabye 
Disciplíny     Obrovský slalom (všetky kategórie) 
Trať     1.a Hlavná  
Miesto tabule oficiálnych výsledkov   Cieľový areál trate 1a. Hlavná 
Technické prevedenie   LK  Ružomberok 
Štartovné     5,-€ na súpiske LZL ;7,- € neregistrovaný v LZL 
Cena lístka    8,- € + 2,-€ záloha na magnet. kartu (pretekár, tréner) 
Prihlášky     online, www.slachta.sk                                          
Uzávierka prihlášok    27.1.2022 do 20.00 hod 
Platba štartovného       na ban. účet:SK34 1111 0000 0066 2688 1003 

     platbu označiť v tvare: štartovné + názov klubu alebo pretekára  
     potvrdenie o platbe s rozpisom* zaslať na mail: motykovan@galmm.sk 

                                         
Odvolanie, presunutie pretekov najneskôr  48 hodín pred začiatkom pretekov 
 
Organizačné zabezpečenie: 
Predseda organizačného výboru  Jozef Legerský 
Riaditeľ pretekov          Peter Stano  
Arbiter                            bude určený na mieste pretekov 
Technický delegát                      Jozef Putera 
Hlavný rozhodca                             Juraj Šooš 
Veliteľ trate                                      Andrej Legerský 
 
Prezentácia a losovanie   Podľa prihlášok, v prípade neúčasti kontaktovať 
                                           e-mailom martin@lsphaco.com (+421905259621) 
Štartové čísla:                          Vydávané v kancelárii – Zrub LK  
Lekárske zabezpečenie  Horská služba Veľká Fatra 
Možnosti ubytovania               usporiadateľ nezabezpečuje 
Kancelária v deň pretekov      Zrub  LK pri reštaurácii Daria  
Poradie štartu                 mladšie predžiačky, predžiaci; staršie predžiačky,   
                                         predžiaci; mladšie žiačky žiaci; staršie žiačky, žiaci; 
                                         juniorky,ženy; masters C B A; juniori, muži;  
                                         mladší predžiaci a starší predžiaci 1. kolo    
               
Vyhodnotenie  ocenení budú prví traja pretekári v každej kategórii                               
                          Ružomberský medvedík v kategórii mladší predžiaci  
                          a starších predžiakov 1.- 6. pretekári 
                          
Kontaktná osoba:      Peter Stano  0905 589 949 
 
Preteky sa konajú v zmysle: Športovo technických pokynov LZL 

                                                ( Štp PL 2021/2022)                                                

 
Časový rozpis: 
od 6.30                 Kúpenie lístkov, skipasov, v pokladni strediska Hrabovo          
7.10 hod               Doprava z Hrabova na  Malinô Brdo (KL)                                           
7.30 hod               Výdaj štartových čísel 
8.00 – 8.45 hod    Prehliadka trate 1.kolo 
9.00 hod               Štart prvého pretekára 1 kolo 
11.15 -11.45 hod  Prehliadka trate 2.kolo  
12.00 hod  Štart prvého pretekára 2 kolo  

13.00 hod   Vyhlásenie výsledkov jednotlivcov  
 Podrobný rozpis podľa kategórií(dodržanie podmienky opatrení pre organizovanie 

hromadných podujatí -100 účastníkov) bude k dispozícii v kancelárii pretekov 
                                          
Vedúci  časomiery : Martin Šlachta, Vladimír Trnovský 
Výsledky:                      Martin Šlachta 
Protesty:     podľa pravidiel PLP doložené vkladom 20,-€ za jednotlivca 
 

UPOZORNENIE:     
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.  

Všetci účastníci pretekov sú povinní dodržiavať aktuálne opatrenia COVID-19 

V priestoroch pretekov a tréningu sa môžu nachádzať len pretekári a tréneri (bez 

rodičov a divákov) 

Za stratu štartovného čísla účtujeme 20,-€.                                                                     

 Partneri podujatia:      

                                                                                     

                            

 



       

   OPATRENIA COVID- 19 

   Pre učasť na hromadnom podujatí platia opatrenia na základe vyhlášky               

   ÚVZ SR  2/2022 platné od 19.1.2022. 

   Podujatia sa môžu zúčastniť iba účastníci spĺňajúci režim OTP  

 

   Dokumenty vyplývajúce z platných opatrení: 

- Písomné vyhlásenie o splnené podmienok režimu OTP (každý jeden účastník 

podujatia) odovzdať pri preberaní štartových čísel 

- Súpiska klubu ( vypísaná, podpísaná, vytlačená) odovzdaná pri preberaní 

štartovýchčísel 

  

 

 

*Potvrdenie o platbe - Vzor pre rozpis platby: 

Lyžiarsky klub: 

Dátum pretekov Počet štarujúcich       
      a/5,- € 

Počet štarujúcich       
      a/7,- € 

Suma štartovné 
      spolu  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


