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ÚVOD
1.1. Úsek akrobatického lyžovania (ďalej len ÚAL) Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej len
SLA) je samostatný riadiaci a odborný orgán predsedníctva SLA. Vo svojej činnosti sa
riadi organizačným poriadkom ÚAL SLA, schváleným riadnou členskou schôdzou ÚAL zo
4.6.2017 a platnými stanovami a legislatívnymi poriadkami SLA.
1.2. Pravidlá lyžiarskych pretekov v AL (PAL), platné od roku 2000 a schválené vedením
úseku AL dňa 4.6.2017, v znení doplnkov sú záväzné pre všetky preteky v akrobatických
disciplínach riadené SLA .Tieto pravidlá sú pravidelne aktualizované a dopĺňané v súlade s
aktualizovanými pravidlami FIS. SLA s právomocou najvyššieho orgánu lyžiarskeho športu
v SR , vydáva predpisy pre činnosť SLA a pravidlá jednotlivých lyžiarskych disciplín, ktoré
boli schválené 4.6.2017.
1.3. Tieto pravidlá sú záväzné pre usporiadateľov a účastníkov všetkých druhov lyžiarskych
pretekov schválených SLA a úsekom AL na území SR. Medzinárodné lyžiarske preteky v
AL, usporiadané na území SR a schválené SLA sa riadia Medzinárodným súťažným
poriadkom FIS a pravidlami FIS revidovanými v januári 2017 a v priebehu rokov 2015
a 2017 link :
http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/freestyle-skiing/index.html#
deeplink=rules
1.4. Súťažný poriadok AL obsahuje aj zmeny pravidiel AL, termíny pretekov vypísaných ÚAL
SLA a špecifické doplnky pre súťaže akrobatického lyžovania riadené FIS a SLA v
pretekárskom období, ktoré pre svoju povahu či termín nemôžu byť zaradené do
pravidiel lyžiarskych pretekov.
1.5. Pre hodnotenie pretekárov v disciplínach akrobatický zjazd (Moguls), paralelný
akrobatický zjazd (Dual Moguls), skoky (Aerials), Ski Cross Slope Style a Half Pipe je
v jednotlivých sezónach záväzná posledná verzia medzinárodného manuálu rozhodcov AL
FIS , vydaná v decembri 2016, doplnená o zmeny vydané v priebehu rokov 2014 až
2017, schválená ÚAL SLA Hodnotenie nových disciplín je v kompetencii hlavného
rozhodcu pretekov, pri ktorých sa nové disciplíny zaradia do programu pretekov.
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PRETEKY V AKROBATICKÝCH DISCIPLÍNACH RIADENÉ
ÚAL SLA
Slovenský pohár „SLOVAKIA FREESKI CUP 2018“ je celoštátna súťaž mládeže a dospelých
organizovaná SLA. Štruktúru a rozsah tejto súťaže určuje vedenie úseku akrobatického
lyžovania. Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch (3) pretekov.
Podujatia:
1. Zuberec – Zuberská

03.02.2018

BigAir

1.kolo SP

2. Kremnica – Big Air v Meste

10.02.2018

BigAir

2.kolo SP

3. Donovaly –RidersPark

04.03.2018

Slopestyle

MSR + 3.kolo SP

4. Jasná – DC Snowpark

17.03.2018

Slopestyle

4. kolo–Finále SP

sú považované v zmysle tohto poriadku za súčasť celoštátnej súťaže príslušnej vekovej
kategórie organizovanej SLA.

2.1. PRETEKY V AKROBATICKÝCH DISCIPLÍNACH SPOLOČNÉ
USTANOVENIA
Lyžiarske preteky AL sú športovou súťažou usporiadanou s cieľom vzájomného porovnania
výkonov jednotlivcov alebo družstiev v jednotlivých disciplínach AL. Pod pojmom preteky sa
rozumie vlastná príprava pretekov , ich usporiadanie a zabezpečenie. Pod pojmom družstvo
sa rozumie kolektív minimálne 2 pretekárov, ktorí sa podieľajú spoločne na výsledku
pretekov.
2.1.1..Rozdelenie lyžiarskych pretekov AL

Rozdelenie pretekov
WOG

Zimné olympijské hry a majstrovstvá sveta

WC

Svetový pohár (World Cup)

WJC

Detské majstrovstvá sveta (World Jouth Cup)

EC

Európsky pohár (Europa Cup)

FIS

FIS pretek

MSR

Majstrovstvá SR

SP ČP

Slovenský pohár – Český pohár
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Akrobatické disciplíny
MO

Akrobatický zjazd (Moguls)

DM

Paralelný akrobatický zjazd (Dual Moguls)

SX

Ski Cross

HP

Half Pipe U - rampa

A

Skoky - Aerials

BA

Big Airs

SS

Slope Style

Pre všetky národné lyžiarske preteky platí, že oznámenie kandidatúry musí byť v súlade
s pravidlami pre kalendárovú konferenciu a medzinárodným lyžiarskym kalendárom FIS a
SLA. SLA je oprávnený predložiť Kongresu FIS kandidatúru pre usporiadanie majstrovstiev
sveta. Pre usporiadanie pretekov FIS požiadajú kluby AL písomne SLA s uvedením
zodpovednej osoby za prípravu pretekov , adresy, telefónneho kontaktu, faxu a e-mailových
adries najneskôr do 31.marca predchádzajúceho kalendárneho roka, V mimoriadnych
prípadoch je možné po súhlase SLA a FIS zaradiť preteky aj v inom, všetkými stranami
schváleným a dohodnutom termíne. Rovnaký postup platí pre usporiadanie pretekov, ktoré
majú byť zaradené do celoštátneho kalendára pretekov AL.
2.1.2.. Organizácia pretekov

Usporiadateľ môže poveriť prípravou a usporiadaním pretekov nižšiu organizačnú zložku
(klub resp. Oddiel AL). V takomto prípade je povinný kontrolovať prípravu a usporiadanie
pretekov, pričom po dohode s poverenou zložkou ustanoví organizačný výbor pretekov.
2.1.3 Organizačný výbor (OV)

Úlohou OV je príprava, oznámenie, vypísanie, zabezpečenie a likvidácia pretekov.
Organizačný výbor sa skladá z
-

predsedu

-

tajomníka - sekretára

-

predsedov jednotlivých komisií ustanovených OV a to:

-

preteková (technická) komisia, ktorá zabezpečí usporiadanie pretekov po technickej
stránke, je zostavená z odborníkov a tvoria ju:
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-

riaditeľ pretekov

-

sekretár pretekov

-

hlavný rozhodca

-

veliteľ trate ( veliteľ štartového a cieľového priestoru, technické hliadky)

-

hlavný usporiadateľ ( zodpovedá za za označenie štartu, cieľa, trate, priestoru pre médiá,
priestory pre tlač, rozhlas a televíziu, priestor pre čestných hostí a účastníkov pretekov,
spolupracuje s propagačnou komisiou))

-

správca materiálu a náradia

-

vedúci informačnej a spojovacej služby (hlásateľ, obsluha informačnej tabule, časomiera)

-

vedúci zdravotnej služby (lekár pretekov)

-

spoločenská komisia, ktorá zabezpečí spoločenské úlohy spojené s usporiadaním
pretekov a to slávnostné otvorenie a ukončenie pretekov, jej súčasťou je aj propagačná
komisia, ktorá zabezpečuje celkovú propagáciu pretekov a styk s oznamovacími
prostriedkami

-

hospodárska komisia, ktorá zabezpečuje preteky v zmysle platných smerníc o
hospodárení a v rámci schválených rozpočtov

-

usporiadateľská komisia zabezpečuje všetky služby súvisiace s bezpečnosťou účastníkov
pretekov

-

zdravotná komisia sa v spolupráci s LZS a HS postará o zdravotný stav účastníkov
pretekov počas pretekov a tréningov

-

ubytovacia a stravovacia komisia zabezpečuje ubytovanie a stravovacie služby pre
účastníkov pretekov

-

dopravná komisia zabezpečuje dopravu účastníkov vrátane premávky lanoviek a vlekov
prípadne parkovacích plôch počas pretekov a oficiálneho tréningu

-

v prípade potreby OV ustanoví ďalšie komisie napr. medzinárodnú komisiu a pod.

Počas organizovania pretekov, kde nebýva volený OV,
preberá úlohu OV preteková
komisia, ktorú v takom prípade menuje usporiadateľ pretekov.
2.1.4. Súťažný výbor (SV)

Je 4-členný a tvoria ho technický delegát, hlavný rozhodca , riaditeľ pretekov a 1 zástupca
pretekárov, ktorý je menovaný na spoločnej schôdzi vedúcich pretekárov a trénerov.
Predsedom je technický delegát. Pretekár nesmie byť členom súťažného výboru v pretekoch,
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v ktorých sám štartuje. SV sa musí ustanoviť a uskutočniť svoju prvú schôdzu najneskôr pred
začiatkom prvého oficiálneho tréningu alebo pred žrebovaním.
Súťažný výbor rozhoduje :
-

o rozdelení pretekárov do žrebovacích skupín a riadi žrebovanie

-

o prijatí dodatočných prihlášok pretekárov a o zaradení a žrebovaní náhradníkov

-

o oneskorenom príchode pretekára na štart

-

o odvolaní, odložení, prerušení prípadne zrušení pretekov

-

o zmenách trate

-

o vylúčení pretekára z pretekov a o protestoch

-

o všetkých ostatných otázkach, ktoré neriešia Pravidlá lyžiarskych pretekov

2.1.5. Zabezpečenie pretekov kvalifikovanými funkcionármi

Preteky zabezpečujú delegovaní funkcionári a to:
-

Technický delegát, je menovaný predsedníctvom výboru ÚAL SLA

-

Reprezentačný resp. zodpovedný tréner

-

Kvalifikovaní funkcionári a to:

predseda OV
riaditeľ pretekov
hlavný rozhodca
štartér
hlavný časomerač
rozhodcovia štýlu a rozhodcovia skokov

2.2.VEKOVÉ KATEGÓRIE
Preteky MSR a ČSP uvedené v odseku.2.1. sú vypisované pre nasledujúce vekové kategórie:

Kategória Muži, ženy
:

19 a viac rokov dosiahnutých
v pretekárskom roku
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Juniori, juniorky 16 – 18 rokov dosiahnutých
v pretekárskom roku
žiaci, žiačky –
starší

14 – 15 rokov dosiahnutých
v pretekárskom roku

žiaci, žiačky mladší

11 – 13 rokov dosiahnutých
v pretekárskom roku

2.2.1.V pretekoch Česko – Slovenského pohára má súťažný výbor - Jury možnosť pri nižšom
počte pretekárov v kategórii, kategórie jedného pohlavia zlučovať. O tomto zlúčení je
povinný zástupca súťažného výboru informovať vedúcich družstiev najneskôr na poslednej
porade vedúcich družstiev pred začatím oficiálneho tréningu. Toto zlúčenie sa týka iba
vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých pretekoch. Pre celkové poradie Slovenského pohára je
usporiadateľ povinný zaistiť vo výsledkoch pretekov uvedenie poradia podľa jednotlivých
kategórií v súlade so všeobecnými pravidlami – PLP a PAL.
2.2.2.V pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky sa poradie pretekárov vyhlasuje zásadne
po kategóriách v súlade s pravidlami akrobatického lyžovania a FIS. V prípade, že v kategórii je
nižší počet pretekárov ako tri (3), vyhlási sa iba poradie a pretekári dostanú len diplomy.
Nevyhlasuje sa majster SR a nie je povinnosťou usporiadateľa pretekárom prideliť ceny.
2.2.3.Preteky Európskeho pohára a preteky kategórie FIS sa riadia medzinárodnými pravidlami
FIS pre akrobatické lyžovanie bez výnimiek.

2.3.PRETEKÁRSKY ROK
Pretekársky rok v sezóne sa začína 1.7. v príslušnom kalendárnom roku a končí 30.6.
v nasledujúcom kalendárnom roku.

2.4. PRETEKY V AKROBATICKÝCH DISCIPLÍNACH A
SKOKOCH DO VODY
Slope Style
Definícia: Slopestyle je disciplína akrobatického lyžovania ktorá sa jazdí v trati, ktorá obsahuje
rad zábradlí, skoky, lavice a stoly, big-air skok v rámci súťažného areálu s jednou, dvoma
alebo viacerými traťami, z ktorých si súťažiaci môžu vyberať.
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Pravidlá stanovuje FIS manuál link : http://www.fis-ski.com/inside-fis/documentlibrary/freestyle-skiing/index.html#deeplink=rules
http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/FreestyleSkiing/02/03/28/FS_FIS_FreestyleICRmarke
dup201602.08.16_English.pdf
Ski Cross
Ski Cross je disciplína akrobatického lyžovania, kde idú naraz štyria lyžiari po trati so skokmi,
vlnami, klopenými zákrutami a inými prekážkami. Pozostáva z kvalifikácie, z ktorej postupuje
najrýchlejších 16/32/64 pretekárov do finálových rozjazdov. Tu vytvoria v tzv. pavúkovi
štvorice, ktoré medzi sebou pretekajú. Postupujú vždy dvaja najrýchlejší pretekári v cieli.
Pravidlá stanovuje FIS manuál link: http://www.fis-ski.com/inside-fis/documentlibrary/freestyle-skiing/index.html#deeplink=rules
http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/FreestyleSkiing/02/03/28/FS_FIS_FreestyleICRmarke
dup201602.08.16_English.pdf
Akrobatický zjazd - MOGULS
Definícia: Akrobatický zjazd je disciplína, kde pretekár jazdí v umelo vytvorených bubnoch t.j.
pozostáva zo slalomu v bubnoch s 2 skokmi v priebehu jazdy v trati, kde hodnotíme rýchlosť,
techniku jazdy a 2 skoky.
Pravidlá stanovuje FIS manuál link: http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/FreestyleSkiing/02/03/28/FS_FIS_FreestyleICRmarke
dup201602.08.16_English.pdf
Akrobatický zjazd pozostáva zo slalomu v bubnoch, kde hodnotíme čas – rýchlosť, techniku
jazdy a prevedenie a náročnosť dvoch skokov.
Hodnotí sa .
1. jazda 50% skóre
2. skoky 25% skóre
3. rýchlosť 25% skóre
Hodnotenie pri počte 7 rozhodcov:
Hodnotenie štýlu jazdy
5 rozhodcov nezávisle hodnotí jazdu (50% skóre , min 0,1/max 5 bodov)pričom najvyššia a
najnižšia hodnota sa škrtá a zvyšné 3 hodnoty sa sčítajú
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Hodnotenie skokov
2 rozhodcovia nezávisle hodnotia skoky hodnoty sa sčítajú a urobí sa z nich priemer, ktorý sa
vynásobí 2x
Napríklad : 3,75 (max) x 2 skoky = 7,5 (max) pre 1 rozhodcu
Celkové skóre
Priemer skóre za skoky sa sčíta s priemerom za jazdu. K tomuto skóre sa započítava čas, čím
dostaneme celkové skóre pretekára za akrobatický zjazd.
Hodnotenie pri počte 5 rozhodcov:

Hodnotenie jazdy:
3 rozhodcovia nezávisle hodnotia jazdu a ich bodové hodnoty sa sčítajú.
Hodnotenie skokov:
2 rozhodcovia nezávisle hodnotia skoky, hodnoty sa sčítajú, vypočíta sa z nich
priemer a ten sa násobí 2 x
napr.3,75(max) x 2 = 7,5(max) pre 1 rozhodcu
Celkové skóre:
Priemery za skoky a súčet za jazdu sa sčítajú a pridá sa hodnota za čas, čo predstavuje
celkové hodnotenie pretekára v akrobatickom zjazde.
Rozhodcovské kritériá - bodové hodnotenie štýlu jazdy pretekára:
Jazda tvorí 50% celkového skóre, min 0,1 max 5,0 bodov.
Paralelný akrobatický zjazd – DUAL MOGULS
Definícia: Paralelný akrobatický zjazd pozostáva z zo slalomu dvojíc pretekárov , kde pretekár
jazdí v umelo vytvorených bubnoch t.j. pozostáva zo slalomu v bubnoch s 2 skokmi
v priebehu jazdy v trati, kde hodnotíme rýchlosť, techniku jazdy a 2 skoky. Pretekárov
hodnotíme vylučovacím spôsobom, z dvojice postupuje vždy lepší pretekár. Pozostáva z
kvalifikácie, z ktorej postupuje najrýchlejších 16/32/64 pretekárov do finálových rozjazdov. Tu
vytvoria v tzv. pavúkovi dvojice, ktoré medzi sebou pretekajú.
Pravidlá stanovuje FIS manuál link: link: http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/FreestyleSkiing/02/03/28/FS_FIS_FreestyleICRmarke
dup201602.08.16_English.pdf
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Paralelný akrobatický zjazd pozostáva z zo slalomu dvojíc pretekárov v bubnoch, kde
hodnotíme až po finále len vyhrávajúceho pretekára z dvojice Ide o vyraďovacie preteky, kde
postupuje len lepší a rýchlejší z dvojice. Pretekári štartujú podľa vopred vypracovaného
„pavúka“. Hodnotí sa jazda aj 2 skoky rovnako ako pri disciplíne Moguls.
4. jazda 50% skóre
5. skoky 25% skóre
6. rýchlosť 25% skóre
Hodnotenie pri počte 7 rozhodcov:
Hodnotenie štýlu jazdy
5 rozhodcov nezávisle hodnotí jazdu (50% skóre , min 0,1/max 5 bodov)pričom najvyššia a
najnižšia hodnota sa škrtá a zvyšné 3 hodnoty sa sčítajú
Hodnotenie skokov
2 rozhodcovia nezávisle hodnotia skoky hodnoty sa sčítajú a urobí sa z nich priemer, ktorý sa
vynásobí 2x
Napríklad : 3,75 (max) x 2 skoky = 7,5 (max) pre 1 rozhodcu
Celkové skóre
Priemer skóre za skoky sa sčíta s priemerom za jazdu. K tomuto skóre sa započítava čas, čím
dostaneme celkové skóre pretekára za akrobatický zjazd.
Hodnotenie pri počte 5 rozhodcov:
Hodnotenie jazdy:
3 rozhodcovia nezávisle hodnotia jazdu a ich bodové hodnoty sa sčítajú.
Hodnotenie skokov:
2 rozhodcovia nezávisle hodnotia skoky, hodnoty sa sčítajú, vypočíta sa z nich priemer a ten
sa násobí 2 x
napr.3,75(max) x 2 = 7,5(max) pre 1 rozhodcu
Celkové skóre:
Priemery za skoky a súčet za jazdu sa sčítajú a pridá sa hodnota za čas, čo predstavuje
celkové hodnotenie pretekára v akrobatickom zjazde.
Rozhodcovské kritériá - bodové hodnotenie štýlu jazdy pretekára:
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Jazda tvorí 50% celkového skóre, min 0,1 max 5,0 bodov.
Celé pravidlá pre akrobatické disciplíny tvoria prílohu tohto súťažného poriadku
a sú na stránke FIS : http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/freestyleskiing/index.html#deeplink=rules

2.5. PRETEKY V NOVÝCH DISCIPLÍNACH
Preteky v nových disciplínach a v akrobatických skokoch na lyžiach do vody sú vypisované
ako preteky verejné a plnú zodpovednosť za ich priebeh preberá usporiadateľ. Usporadúvajú
sa v súlade s platnými pravidlami lyžiarskych pretekov v AL. Ich kalendár nie je súčasťou
súťažného poriadku. Sú zverejňované na web stránke ÚAL SLA.

2.6. PRETEKY V NOVÝCH DISCIPLÍNACH SLOPESTYLE A HALF
PIPE
2.5.1. Preteky v nových disciplínach sú vypisované ako preteky verejné a plnú zodpovednosť
za ich priebeh preberá usporiadateľ.
2.5.2. Výnimku tvorí účasť v pretekoch v nových disciplínach Ski-Cross, Slope Style, Big Air
a Half-Pipe, ak sú súčasťou pretekov ČSP, FIS alebo ide o majstrovstvá SR v AL –
v takýchto prípadoch sa účasť pretekárov v týchto disciplínach riadi obecnou časťou
pravidiel lyžiarskych pretekov.
2.5.3. Pri hodnotení pretekov v nových disciplínach je doporučené riadiť sa manuálom FIS
pre nové disciplíny, ktorý je k dispozícii u pracovníka ŠTK ÚAL.

2.7. PODMIENKY ÚČASTI NA PRETEKOCH A AKCIÁCH
USPORIADANÝCH SLA A ÚAL SLA
2.6.1. Pretekári a tréneri sú povinní poznať pravidlá lyžiarskych pretekov v AL a pri
všetkých pretekoch a akciách usporiadaných SLA alebo ÚAL sa musia nimi riadiť.
2.6.2. Všetci pretekári (za neplnoletých ich rodičia alebo poručníci) berú na vedomie, že sa
zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a berú na seba všetky riziká zo svojho
zranenia a poškodenia majetku v priebehu pretekov a akciách usporiadaných SLA
alebo ÚAL. Súhlasia s tým, že nebudú voči organizátorom, oficiálnym činovníkom, SLA
či usporiadajúcemu oddielu alebo klubu uplatňovať žiadne nároky. Členovia
reprezentácie sú poistení cez SLA.
2.6.3. Pri prezentácii na preteky, v spolupráci so SLA je pretekár, resp. vedúci družstva,
povinný predložiť platný členský registračný preukaz SLA. Pretekári, ktorí pri
12

prezentácii nepredložia tieto platné preukazy, nebudú pripustení na štart v pretekoch
kategórie "A".
2.6.4. Každý pretekár je povinný počas tréningov aj na pretekoch mať na hlave ochrannú
prilbu, oblečenie a ostatnú výbavu v súlade s platnou smernicou FIS. http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/FreestyleSkiing/02/03/28/FS_FIS_FreestyleIC
Rmarkedup201602.08.16_English.pdf

2.7.

PODMIENKY ÚČASTI NA MSR

2.7.1.

Právo účasti na MSR v príslušnej disciplíne a kategórii majú členovia RD, aj platní
členovia SLA.

2.7.2.

Právo účasti na MSR v akrobatických disciplínach majú všetci členovia ÚAL SLA, pri
otvorených pretekoch aj nečlenovia, registrovaní v úseku AL, ktorých riadne prihlásil
ich tréner, resp. vedúci klubu, v súlade s platnými pravidlami lyžiarskych pretekov a
v termíne stanovenom rozpisom MSR, t.j. 24 hodín pred žrebovaním.

2.7.3.

Majstrovstiev AL SR sa môžu zúčastniť aj zahraniční pretekári. Na pretekárov, ktorí
nie sú registrovaní SLA, sa nevzťahujú výhody poskytované SLA.

2.7.4.

V prípade, že usporiadateľ bude nútený z rôznych dôvodov obmedziť počet
štartujúcich, je povinný umožniť účasť všetkým členom RD a centier talentovanej
mládeže ÚAL. Ustanovenie obmedzujúce účasť na MSR musí byť predtým schválené
úsekom AL SLA a uvedené výrazne v rozpise pretekov.

2.8. PODMIENKY ÚČASTI V SLOVENSKOM – ČESKOM POHÁRI
2.8.1

Právo účasti na Slovenskom, Českom aj Slovesko-Českom pohári (ďalej len SČP) majú
všetci členovia SLA registrovaní v úseku AL, ktorých riadne prihlási ich tréner, príp.
vedúci klubu, v súlade s platnými pravidlami lyžiarskych pretekov a v termíne
stanovenom rozpisom SČP.

2.8.2

Pretekov sa môžu zúčastniť aj zahraniční pretekári. Na pretekárov, ktorí nie sú
registrovaní SLA, sa nevzťahujú výhody poskytované SLA.

2.8.3

V prípade, že usporiadateľ bude nútený z rôznych dôvodov obmedziť počet
štartujúcich, je povinný umožniť účasť všetkým členom RD. Ustanovenie
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obmedzujúce účasť na SČP musí byť vopred schválené úsekom AL SLA a uvedené
výrazne v rozpise pretekov.

2.9. PODMIENKY ÚČASTI V PRETEKOCH KATEGÓRIE FIS
USPORIADANÝCH SLA
2.9.1.

Všetky preteky FIS na území SR sa konajú podľa pravidiel FIS (ICR) a reglementu
bodovacích pretekov FIS (Rules for FIS Freestyle point races) platných pre sezónu
2017/2018.

2.9.2.

Účasť domácich pretekárov na pretekoch FIS je pre túto kategóriu pretekov
obmedzená na 30 pretekárov v kategórii žien a 30 pretekárov v kategórii mužov.
Prednostné právo účasti na pretekoch FIS v SR majú členovia reprezentačného
družstva AL a centier talentovanej mládeže AL.

2.9.3.

V prípade vyššieho počtu prihlásených pretekárov organizačný výbor pretekov
obmedzí účasť podľa výsledkov pretekov SČP z predchádzajúceho dňa a v súlade
s pravidlom bod 2.8.2. a 2.8.3. V prípade zhody poradí sa berie do úvahy celkový
rebríček FIS a SLA, pri prvých pretekoch rebríček z minuloročnej sezóny.

2.9.4.

Účasť zahraničných pretekárov je stanovená pravidlami bodovacích pretekov FIS.

2.9.5.

Každý účastník FIS pretekov musí podpísať prehlásenie pretekára (FIS Athlete's
Declaration). Toto prehlásenie pretekára podpisuje iba raz pred svojim prvým
štartom v ktorýchkoľvek pretekoch FIS. Kontrolu podpísaných prehlásení u
zahraničných pretekárov vykonáva príslušná národná lyžiarska federácia. Podpísané
prehlásenie domácich pretekárov odovzdáva TD vedeniu ÚAL k registrácii a
archivácii.

2.9.6.

Zahraničných účastníkov prihlasuje na preteky FIS iba príslušná národná federácia.

2.9.7.

Pre domácich účastníkov FIS pretekov platia rovnaké povinnosti, ako v prípade účasti
na pretekoch kategórie "A", vypísaných SLA (prihlášky, členstvo v SLA, lekárska
prehliadka, štartovné atď.). Veková hranica pre účasť na FIS pretekoch je 15 rokov
dosiahnutých v kalendárnom roku usporiadania pretekov.

2.9.8.

Obsah, forma, distribúcia rozpisu pretekov a výsledkových listín je popísaná v
pravidlách FIS a pravidlami bodovacích pretekov FIS.

2.9.9.

Usporiadateľ je povinný uvádzať v oficiálnej výsledkovej listine u každého pretekára
získané FIS body.
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3. HODNOTENIE SÚŤAŽÍ
3.1. SLOVENSKÝ POHÁR (SLOVENSKO – ČESKÝ POHÁR) - SÚŤAŽ
JEDNOTLIVCOV
3.1.1. Do hodnotenia súťaže pretekov SČP jednotlivcov sa každému pretekárovi započítavajú
body z pretekov SČP v disciplínach MO, DM, SX, SS, HP, BA a AE podľa tabuľky bodov
za umiestenie.
3.1.2. Víťazom súťaže jednotlivcov v príslušnej kategórii a disciplíne sa stane pretekár, ktorý
dosiahne najvyšší súčet bodov započítavaných do hodnotenia súťaže jednotlivcov.
V prípade rovnosti bodov zvíťazí ten pretekár, ktorý má vyšší súčet bodových
ohodnotení pridelených rozhodcami. Ak je i v tomto súčte rovnosť, získavajú pretekári
v SČP v príslušnej disciplíne rovnaké poradie.

3.2. SLOVENSKÝ A SLVENSKO - ČESKÝ POHÁR - SÚŤAŽ ODDIELOV A KLUBOV
3.2.1. Do hodnotenia súťaže SP a SČP oddielov a klubov (ďalej len oddielov) sa započítavajú
body dosiahnuté pretekármi oddielov v pretekoch SP a SČP, a to v disciplínach MO,
DM, SX, SS, HP,BA a AE.
3.2.2. Víťazom súťaže SČP - oddielov sa stane oddiel, ktorého súčet bodov dosiahnutý jeho
pretekármi je najvyšší. V prípade rovnosti bodov získavajú oddiely v SČP rovnaké
umiestnenie.

Tabuľka

Umiestneni
e
pretekárov
v disciplíne

Body ( nad 20
pretekárov
v kategórii )

Body ( 10 - 20
pretekárov v
kategórii )

Body ( do 10
pretekárov v
kategórii )

za

1

30

20

10

umiestnenie

2

26

17

9

3

22

14

8

bodov

15

4

19

11

6

5

16

9

4

6

14

7

3

7

12

6

2

8

10

5

1

9

8

4

10

7

3

11

6

2

12

5

1

13

4

14

3

15

2

16

1

3.3. SÚŤAŽ ODDIELOV ÚAL
3.3.1. Do hodnotenia súťaže oddielov ÚAL sa započítavajú všetky body dosiahnuté
pretekármi oddielu vo všetkých pretekoch sezóny 2015/2016 usporiadaných SLA, a to
včítane pretekov majstrovstiev SR, redukovaných výsledkov z FIS pretekov v SR a
pretekov v disciplínach Big Air a Ski Cross, Slope Style, Half Pipe, ak sú hodnotené
v súlade s manuálom FIS pre nové disciplíny.
3.3.2. Víťazom súťaže oddielov ÚAL sa stane oddiel, ktorého súčet bodov dosiahnutý jeho
pretekármi je najvyšší. V prípade rovnosti bodov víťazí ten oddiel, ktorého pretekári
získali lepšie hodnotenie na M - SR. Ak je i v tomto súčte rovnosť, získavajú oddiely v
súťaži oddielov ÚAL rovnaké umiestnenie.
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4. KVALIFIKÁCIA PRE AKROBATICKÉ SKOKY
4.1. Kvalifikácia, uvedená v kvalifikačnom preukaze, oprávňuje pretekára skákať v súťaži
na snehu skoky príslušnej obtiažnosti. Pretekár nesmie v pretekoch a oficiálnom
tréningu skákať skok, pre ktorý nemá kvalifikáciu.
4.2. Kvalifikáciu pre akrobatické skoky v rozsahu do dvojitých sált bez rotácie udeľuje
pretekárovi jeho tréner na základe bezpečného zvládnutia skoku pretekárom v
priebehu tréningu. Kvalifikáciu pre skoky vyššej obtiažnosti (od dvojitých sált s
rotáciou) udeľujú tréneri, určení vedením úseku AL.
4.3. Kvalifikácie sa udeľujú pre všetky skoky vo všetkých vekových kategóriách
pretekárov.
4.4. Priame skoky - do preukazu zapíše tréner najobtiažnejší nerotačný a rotačný skok
pretekára pre danú sezónu.
4.5. Zvyšovanie kvalifikácie pre saltá musí byť získavaná postupne pre salto vpred, vzad
a bokom. Základná kvalifikácia je salto a salto s rotáciou. Počet rotácií môže byť
zvyšovaný najviac o 3600 buď pridaním salta alebo pridaním rotácie.
4.6. Kvalifikácia pre daný skok je platná jednu súťažnú sezónu.
4.7. Záznam kvalifikácie do preukazu musí obsahovať: dátum a miesto udelenia, značku
skoku (podľa manuálu RO anglickými skratkami) a podpis trénera (čitateľný).
4.8. Kvalifikácia pre skok môže byť pretekárovi zrušená, ak predvádza určitý skok
výrazne pod úroveň udelenej kvalifikácie. Toto zrušenie zaznačí kompetentný tréner
alebo pri oficiálnom tréningu technický delegát po dohode so súťažným výborom Jury.
4.9. Zrušenie sa prevedie do kvalifikačného preukazu preškrtnutím kolónky daného
skoku s uvedením miesta a dátumu zrušenia a podpisom. Zrušenie kvalifikácie má
platnosť do konca sezóny.
4.10.
Pretekár je povinný v dobe konania pretekov v akrobatických skokoch mať pri
sebe kvalifikačný preukaz. Právo kontroly má technický delegát a hlavný rozhodca,
nominovaný pre preteky a arbiter pretekov. Ak sa pretekár nepreukáže na vyzvanie
kvalifikačným preukazom, bude z pretekov vylúčený.
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5. RÔZNE
5.1. DISTRIBÚCIA ROZPISU PRETEKOV
5.1.1. Rozpis pretekov musí byť najneskôr 2 týždne pred konaním pretekov rozposlaný na
tieto adresy a zložky:


1x SLA



1x všetky oddiely podľa adresára tohto súťažného poriadku,



1x príslušný technický delegát,



1x hlavní rozhodca,



1x každý bodový rozhodca,



1x pracovník ŠTK úseku AL (len v prípade, že v preteku nie je nominovaný ako
rozhodca alebo TD).

5.1.2. Rozpis každých pretekov musí byť zaslaný najmenej 1 mesiac pred termínom konania
pretekov pracovníkovi ŠTK ÚAL SLA ku schváleniu.
Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka
5.1.3. Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka poskytuje informácie o tom, ako
pracuje organizmus v zaťažení. Každý športovec, aktívny alebo rekreačný, by mal
absolvovať prehliadku ak sa pripravujete na preteky (hoci aj amatérske).
5.1.4. V rámci tejto preventívnej prehliadky sa vykonáva aj základná športová diagnostika,
vďaka čomu je možné presne určiť trénovanosť športovca a zadefinovať jeho
optimálne tréningové zaťaženie (vyjadrené tepovou frekvenciou).
5.1.5. Predmet preventívnej telovýchovnej prehliadky :
5.1.6. • Anamnéza ( rodinná, osobná, športová, alergická,…)
5.1.7. • Objektívny klinický nález
5.1.8. • Výška, hmotnosť, BMI, percento tuku
5.1.9. • Vitálna kapacita pľúc (spirometria)
5.1.10. • TF,TK
5.1.11. • Dynamometria
5.1.12. • EKG v kľude + EKG v záťaži
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5.1.13. • Zhodnotenie zdravotného stavu lekárom s doporučením adekvátnej záťaže
Štatút zraneného športovca
5.1.14. Štatút zraneného športovca využíva ten športovec, ktorý už je zaradený do
konkrétneho RD družstva na sezónu 2017/18. Tento štatút mu umožňuje poskytnúť
ochranu t.j. opätovné zaradenie do toho istého RD družstva na sezónu 2018/19, za
predpokladu že sa zranil počas prebiehajúcej sezóny a teda nepretekal a netrénoval
vôbec, alebo podstatnú časť sezóny.
1. Za športovca podľa tejto časti Súťažného poriadku sa považuje len člen niektorého
reprezentačného družstva podľa platného Súťažného poriadku (ďalej len
reprezentant), ktorý má podpísanú platnú reprezentačnú zmluvu, alebo podpísaný
štatút reprezentanta SR.
2. Reprezentant, ktorý v sezóne 2017/18 pre zranenie nemôže vykonávať športovú
prípravu alebo súťažiť, bude opätovne zaradený do ekvivalentného RD družstva na
nasledujúcu sezónu.
3. Za zranenie sa podľa tohto Súťažného poriadku považuje poškodenie zdravia,
ktoré znemožňuje športovcovi výkon športovej činnosti v trvaní najmenej 2 mesiace.
4. Za zranenie sa nepovažuje poškodenie zdravia, ktoré si športovec spôsobil
úmyselne, alebo pod vplyvom návykovej látky.

5.2. VÝSLEDKOVÉ LISTINY A ICH DISTRIBÚCIA
Obsah a forma výsledkových listín je daná pravidlami lyžiarskych pretekov. Výsledkové
listiny musia byť do päť dní odoslané na tieto adresy a zložky:


1x SLA,



1x všetky zúčastnené oddiely a kluby,



1x príslušný technický delegát,



1x príslušný arbiter závodu,



1x hlavný rozhodca,



1x predseda ÚAL (iba v prípade, že v preteku nie je nominovaný ako hlavný rozhodca
alebo TD),



1x pracovník ŠTK úseku AL (iba v prípade, že v preteku nie je nominovaný ako hlavný
rozhodca alebo TD),



1x predseda trénerskej rady ÚAL,

19

5.3. TRATE V DISCIPLÍNACH
5.3.1. Povolenie úpravy trate pri pretekoch v akrobatickom zjazde a v paralelnom AZ, v SS,
HP, BA a SX pre kategóriu žiactva je výhradne v kompetencii súťažného výboru.
Súťažný výbor schvaľuje aj umiestnenie a parametre mostíkov, navrhnuté skokanskou
komisiou v daných pretekoch.
5.3.2. Pri pretekoch kategórie "A" v akrobatickom zjazde je minimálna dĺžka tratí 200m,
v paralelnom akrobatickom zjazde je minimálna dĺžka tratí 150 m.
5.3.3. Parametre tratí v disciplínach Ski-Cross, Big Air a Half-Pipe sa riadia odporúčaniami
komisie pre pravidlá a techniku úseku akrobatického lyžovania FIS, ktoré sú
k dispozícii na vyžiadanie u pracovníka ŚTK ÚAL.
5.3.4. Parametre mostíkov pre priame skoky v disciplíne akrobatické skoky pre kategóriu
žiactva schvaľuje súťažný výbor pretekov. Doporučené hodnoty:
uhol odrazu :

250

vzdialenosť mostíka od dopadovej hrany :

max. 5m

výška mostíka :

1 - 1,5m

5.4. ODMENY ROZHODCOM A ČINOVNÍKOM PRETEKOV
Odmeny registrovaným rozhodcom a činovníkom pretekov uvedeným v rozpise sú
poskytované do výšky čiastok daných „Ekonomickou smernicou SLA“. Cestovné náhrady
rozhodcom a činovníkom pretekov sa poskytujú podľa platných „Ekonomických smerníc
SLA“ na príslušné obdobie. Odmeny sa vyplácajú na základe písomnej dohody.

5.5. POVINNOSTI USPORIADATEĽA PRETEKOV
Každý usporiadateľ pretekov je povinný pripraviť v dostatočnom množstve všetky formuláre
pre bodových rozhodcov pre príslušnú disciplínu.

5.6. ZMENA PRAVIDIEL LYŽIARSKYCH PRETEKOV
Pravidlá lyžiarskych pretekov, časť akrobatické lyžovanie, platné od r. 2004 sa dopĺňajú
priebežne v súlade so zmenami pravidiel FIS.
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6. KVALIFIKÁCIA ROZHODCOV
6.1. Kvalifikácia rozhodcov AL vo funkcii riaditeľa pretekov, technického delegáta a
hlavného rozhodcu sa riadi všeobecnou časťou platných pravidiel lyžiarskych
pretekov.
6.2. Bodových rozhodcov AL (ďalej BRAL) schvaľuje úsek AL SLA. Ich zoznam pre sezónu
2015/2016 je súčasťou tohto súťažného poriadku.
6.3. Technických delegátov a hlavných rozhodcov schvaľuje na návrh komisie rozhodcov
SLA AL vedenie úseku AL pred zahájením zimnej sezóny a ich zoznam pre sezónu
2016/2017 je súčasťou tohto súťažného poriadku.
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6.4.

Adresáre
Úsek

akrobatického

Funkcia v úseku
AL

Meno

Predseda
úseku

RNDr.Monika Poľanová
monika.polanova@ slovak-

lyžovania

Adresa

Svätoplukova 23

SL A

Telefón

Telefón

domov

zamestnanie

052/7742531

025/4414 111

058 01 Poprad

ski.sk

0949 813 459

monika.polanova@gmail.com
Člen za SX

Tomáš Bartalský

Člen za SS

Tomáš Murgáč

Spišská Nová Ves

Administratíva

Lucia Celerová

Budovateľská 15

úseku
Predseda
trénerskej rady

Reprezentačný
tréner
a športový
riaditeľ

Bratislava

058 01 Poprad
Mgr. Marek Poľan

Svätoplukova 23

marek.polan@gmail.com

058 01 Poprad

Tomáš Murgáč
t.murgac@gmail.com

Kolárska 3/9, 05201

0903 022 124

0917 545 905

Spišská Nová Ves

Adresár oddielov a klubov AL

Oddiel (klub)

Meno

Adresa domov
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Telefón

Telefón

domov

zamestnani

e
Free Ski Academy

Natália Šlepecká

Liptovský Mikuláš

natalia.slepecka

0903514135

@gmail.com
Žampa Ski Club Vysoké

Tomáš Žampa

Ttary
LK Ski Profit Žilina

Karol Král

Starý Smokovec 62,

tom.zampa@gmai

Vysoké Tatry

l.com

Žilina

karolkral@gmail.c 0905 606 241
om

LK Victory Bratislava

Mgr. Andrea

Bratislava, Šustekova 47

Augustínová

victoryskiclub@p
obox.sk

TOM športový klub pre

JUDr. Marian

deti

Rebro

ŠK Kartík Banská Bystica

Ľudovít Kartík

Bratislava, Vajnorska 31

rippe.rebro@gma
il.com

Banská Bystrica

Ludo.kartik@

slovak-ski.sk
ŠK Talentovaná mládež

Marino Mersich

Banská Bystrica

Banská Bystrica,
Sládkovičova 45

Marino.mersic
h@ slovakski.sk

JSC Dúbravka

Milan Trstenský

Bratislava

trstensky.m@g

mail.com
Free Zone Poprad

Ing.Stanislav
Majdán

Tajovského 2606/15

0903 398 040

058 01 Poprad

052/7743711

0903398040

Progress Zone Freeski

Mgr. Tomáš

Pekná cesta 9,

t.murgac@gmail.c

Club

Murgáč

Bratislava, 83152

om

0917545905

Adresár rozhodcov a technických delegátov AL

Meno

Mgr.Švarcová Zuzana

Kvalifikác
ia
BR

Adresa

Pavlovova 2343/9, 058 01 Poprad
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Telefón

0907 217 802

Mgr.Červeň Peter

BR Štefánikova 878/31, 058 01 Poprad

0903 606 260

Ilenčík Pavol

BR,
TD Tomašikova 2481/35, 058 01 Poprad

0907 477 760

Ing.Majdán Stanislav

BR, Tajovského 2606/1, 058 01 Poprad
TD

0903 398 040

Ing.Boroš Bruno

BR Zimná 3234/6, Poprad

0905 580 307

Ing.Cuník Jaroslav

BR Suchoňova 3470/9, Poprad

0903 606 487

Cuníková Tatiana

BR Suchoňova 3470/9, Poprad

0903 901 704
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PODMIENKY ZARADENIA ŠPORTOVCA DO REPREZENTÁCIE
7.1.Povinnosti LK, LO, SLA
LO, LK a SLA vytvára organizačno - materiálne podmienky pre úspešné plnenie úloh
reprezentanta doma aj v zahraničí v rozsahu plánu športovej prípravy a odsúhlasených
finančných prostriedkov.
SLA zabezpečuje najmä:
l. materiálové vybavenie v rozsahu uzavretých PO OL zmlúv, resp. podľa doterajšej
športovej výkonnosti reprezentanta
2. športovú prípravu v rozsahu schválenom oponentúrou tréningových plánov na sezónu
2014/2015 a podľa schváleného pridelenia prostriedkov zo SLA.
3. prihlásenie na preteky podľa nominačných kritérií odborného úseku SLA, resp.
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predsedníctva SLA
4. SLA sa zaväzuje k serióznemu vystupovania v masmédiách, tak aby nebolo poškodené
dobré meno a záujmy reprezentanta SR, jeho trénerov, realizačného tímu a osobných
sponzorov
5. SLA sa zaväzuje informovať pred podpisom tejto dohody reprezentanta o smernici o
kontrole dopingu
6. SLA bude priebežne a s predstihom informovať reprezentanta o zmluvách, dohodách a
záväzkoch z týchto zmlúv a dohôd, ktoré sa týkajú reprezentanta
7.SLA informuje reprezentantov o vypísaných motivačných kritériách za umiestnenia na
významných podujatiach (Príloha 1)
8.SLA :zabezpečí poistenie liečebných nákladov. Na, všetkých oficiálnych akciách RD v
zahraničí
9. SLA sa zaväzuje vysporiadať všetky záväzky voči reprezentantovi, ktoré vznikli
v súvislosti s povinnosťami reprezentanta najneskôr do 30.9.2018
7.2. Povinnosti reprezentanta
1. Byť členom SLA, dodržiavať jeho stanovy i organizačný poriadok dborného
úseku SLA a vystupovať na všetkých akciách na Slovensku aj v zahraničí ako
reprezentant SR a seriózne vystupovať v masmédiám, tak aby neboli
poškodené záujmy SLA, trénerov a realizačných teamov. Reperezentant sa
zaväzuje dodržiavať Chartu MOV o dopingu.
2.Absolvovať športovú prípravu, preteky (vrátane Majstrovstiev Slovenska) a
testy reprezentačného družstva podľa schváleného plánu športovej prípravy,
resp. pokynov trénera RO.
3. Reprezentant sa zaväzuje riadne prezentovať partnerov SLA na oficiálnom
oblečení reprezentácie SR podľa pokynov trénera RO a sekretára odborného
úseku SLA v rámci marketingovej smernice SLZ a používať výstroj
zabezpečenú SLA. Uvedený materiál reprezentant nesmie nikomu zapožičať,
alebo ho predať bez súhlasu firmy, resp. rozhodnutia odborného úseku a musí
rešpektovať rozhodnutie odborného úseku SLA o následnom používaní
materiálu.
4. Dbať o svoje zdravie, fyzickú kondíciu, dodržiavať zásady denného režimu,
správnej výživy, mineralizácie, vitaminizácie, hygieny, regenerácie a rehabilitácie
a podrobovať sa stanoveným liečebným procedúram pre zvýšenie úrovne
trénovanosti a športovej výkonnosti.
5. Informovať sekretára odborného úseku SLA o kontaktoch a ponukách
firiem za účelom uzatvárania individuálnych sponzorských zmlúv. Pri uzatváraní
zmluvy o individuálnom sponzorstve je pretekár povinný rešpektovať
exkluzivitu partnerov odborného úseku.
6. Pravidelne viesť evidenciu športovej prípravy na predpísaných tlačivách a na
základe
pokynov odborného úseku zasielať vyhodnotenia MZC.
7. Na začiatku sezóny poskytnúť na sekretariát SLA nasledovné materiály:
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. fotokópia pasu
. fotografie (formát pre cestovný pas)
· osobné údaje (príloha 2)
8.Do 30.5.2017 vyrovnať všetky svoje záväzky voči SLA.
Povinnosti a práva upravuje reprezentačná zmluva, ktorú podpisuje každý
reprezentant každý rok na novú sezónu.
7.3.Ostatné ustanovenia
1.Dohoda sa uzatvára na dobu od 1. júna 2017 do 30. mája 2018.
2. Pri nedodržaní záväzkov vyplývajúcich s tejto dohody sa bude postupovať podľa
disciplinárneho poriadku SLA.
3. Ukončenie dohody pred uplynutím dojednanej doby je možné na základe:
· vylúčenia z reprezentácie na základe porušenia disciplíny, disciplinárneho
poriadku SLA a rozhodnutia predsedníctva SLA
· písomnej dohody oboch zmluvných strán
· výpovede jednej zo strán s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína
plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po dni doručenia písomnej
výpovede
4. V prípade ukončenia dohody pred uplynutím dojednanej doby je reprezentant povinný
odovzdať zverený materiál mimo ponechanej časti - rozsah určí odborný úsek SLA.
5. Prípadné spory vzniknuté pri plnení tejto dohody sa budú riešiť osobitnou komisiou v
zložení:
- predseda odborného úseku SLA . generálny sekretár SLA


vedúci príslušného oddelenia SLA .



reprezentačný tréner družstva



zástupca reprezentantov


l. Zmeny a dodatky dohody možno vykonať v písomnej forme a so súhlasom
obidvoch zmluvných strán
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane reprezentant a
jeden SLA. Dohoda za zašle na vedomie klubu, v ktorom je reprezentant evidovaný.
3. Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpísania.
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NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ
Nominačné kritéria pre zaradenie do RD 2017/2018 vo freestyle
lyžovaní – disciplína SlopeStyle, BigAir
RD Team A
- viac ako 25 FIS bodov
- umiestnenie do TOP 10 na FIS EC
RD Team B
- majster/ka Slovenska
- zisk minimálne 1 FIS bodu
RD Juniori
- juniorský majster/ka SR

Nominačné kritéria pre zaradenie do RD 2017/2018 vo freestyle
lyžovaní – disciplína SkiCross
RD Team A
- viac ako 40 FIS bodov
- umiestnenie do TOP 30 na FIS EC
RD Team B
- zisk minimálne 20 FIS bodov

Kalendár pretekov vo freestyle lyžovaní sezóna 2017/2018
FIS kalendár

http://data.fis-ski.com/freestyle-skiing/calendar.html

Zuberec-Zuberská Forstna
Kremnica - BigAir v Meste
Donovaly - RidersPark
Jasná - DC Snowpark

3.2.2018
10.2.2018
4.3.2018
17.3.2018

BA
BA
SS
SS

1. kolo pohára
2. kolo pohára, FIS pretek
Majstrovstvá SR + 3. kolo pohára
4.kolo = finále pohára, FIS pretek

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tieto pravidlá akrobatického lyžovania boli schválené ÚAL SLA dňa 30.9.2017. a predsedníctvom
SLA a dňa 20.11.2017. Platnosť nadobúdajú dňom 20.11.2017.Účinnosť týchto pravidiel trvá do
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dňa schválenia nových pravidiel, pričom schválením nových pravidiel je možné ich účinnosť
skrátiť.

RNDr.Monika Poľanová
predseda ÚAL SLA
Zostavil: RNDr. Monika Poľanová
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