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I. KATEGÓRIA PREDŽIACTVA
1.1. Organizovanie pretekov kategórie predžiactva
Slovenský pohár predžiakov (SLP-P) je celoštátna súťaž mládeže do 12 rokov
pod názvom Rossignol cup, organizovaná Slovenskou lyžiarskou asociáciou
(ďalej len SLA). Štruktúru a rozsah tejto súťaže určuje vedenie ovetvia
Alpských disciplín (ďalej len AD) a sú definované v Súťažnom poriadku AD.
Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch pretekov.

1.2. Povinnosti usporiadateľa SLP-P
1.

Uzatvoriť a dodržať všetky ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy
o usporiadaní pretekov medzi usporiadateľom a SLA.

2.

Minimálne 10 dní pred uskutočnením pretekov je usporiadateľ
povinný zverejniť rozpis pretekov (Propozície) schválený vedúcim
Súťaže predžiactva na web stránke SLA prostredníctvom svojich
prístupových údajov. Pred zverejnením športový riaditeľ AD schváli
publikovanie rozpisu na web stránke SLA. Rozpis pretekov musí
obsahovať ustanovenia podľa paragrafu 1.4 Súťažného poriadku
2018/2019. Kalendár podujatí: http://www.slovak-ski.sk/zjazdovelyzovanie/podujatia

3.

V prípade objektívnych problémov môžu byť preteky presunuté do
iného strediska v čo najkratšom čase. Ak sa plánované preteky,
zaradené do SLP-P, nemôžu z rôznych príčin uskutočniť v pôvodnom
termíne alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto
zmenu prerokovať a dať schváliť vedúcim súťaže predžiactva
minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov. Športový riaditeľ AD
je povinný najneskôr tri (3) dni pred uskutočnením pretekov zverejniť
zmeny na webe SLA. Pri nesplnení tejto povinnosti nebudú preteky
započítané do celkového hodnotenia SLP-P.

4.

Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a a trate nasledovne:
a. samostatnú trať pre kategóriu staršieho predžiactva a samostatnú
trať pre kategóriu mladšieho predžiactva, pričom každá kategória
bude mať samostatnú prehliadku trate, (ak JURY na porade
trénerov nerozhodne inak)
b. pripraviť a strojovo upraviť pretekovú trať podľa požiadaviek
platného súťažného poriadku a bezpečnosti (profil, rozsah,
tvrdosť, atď.)
c. upraviť trate pre preteky a tréning a oddeliť pretekovú trať od
verejnej časti zjazdovky viditeľnou zábranou
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d. zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov podľa PLPAD a zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu pre obsluhu
trate, pretekov a časomiery (rozhodcovia, technici na úpravu
trate, pomocníci časomieri, štartér, asistent štartéra, zapisovači)
e. dodržať poradie kategórií a to staršie predžiačky, starší predžiaci,
mladšie predžiačky, mladší predžiaci, (ak JURY na porade trénerov
nerozhodne inak)
f. zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach
v cieli, poprípade aj na štarte.
5.

Prevziať reklamné predmety (bannery, vlajky, pútače, a pod) pre
propagáciu SLA a jej partnerov, a zabezpečiť ich rozmiestnenie v
priestore cieľa a v priestore vyhlasovania výsledkov podľa pokynov
športového riaditeľa alebo poverenou osobou.

6.

Zabezpečiť bezplatne technickému delegátovi lístok na vleky.

7.

Podľa snehových podmienok umožniť všetkým záujemcom
(registrovaným pretekárom) absolvovať aspoň jeden (1) deň pred
pretekmi tréning v príslušnom stredisku. Ak to bude technicky možné,
tak na trati, kde sa budú konať preteky a v prípade možností aj
tréning v bránach a za zvýhodnenú cenu lístka.

8.

Zabezpečiť prezentáciu prihlásených pretekárov na základe priamej
elektronickej prihlášky cez web SLA, alebo na základe prihlášky, ktorú
pošle klub/oddiel na adresu organizačného výboru zverejnenú v
rozpise pretekov.

9.

Deň pred každými pretekmi uskutočniť poradu trénerov/vedúcich
družstiev, na ktorej bude možnosť sa odprezentovať, uhrádzať
štartovné, zakúpiť si lístky na deň pretekov.

10. Pre miesto prvej porady vedúcich družstiev a žrebovanie zabezpečiť
vhodné priestory a adekvátne vybavenú miestnosť (stoly, stoličky,
el.energia, vetranie, a pod..).
11. Pre finále SLP-P organizačne zabezpečiť a vyhlásiť celkové výsledky
SLP-P.

1.3. Rozpis pretekov (propozície)
Aby mohli byť preteky zaradené do SLP-P, musí rozpis pretekov podľa pravidiel
lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny platné od 8.12.2000 – obsahovať
nasledovné:
• názov, miesto a termín pretekov, spolu s údajmi o polohe tratí
a najlepšej prístupnosti k nim (čl.213.1)
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•
•

•
•
•
•
•
•

technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky (čl.213.2)
mená dôležitých funkcionárov (čl.213.3) pričom
o riaditeľ pretekov
o veliteľ bránkových rozhodcov
o vedúci časomiery a výpočtov
musia mať na pretekoch kategórie „A“ (SLP-P) kvalifikáciu min.
rozhodcu II. stupňa (čl.603.3.7.1)
čas a miesto prvej porady trénerov/vedúcich družstiev a žrebovanie
(čl.213.4)
časový plán pre začiatok oficiálneho tréningu a čas štartu pretekov
(čl.213.5)
miesto oficiálnej tabule výsledkov (čl.213.6)
čas a miesto vyhlásenia celkových výsledkov pretekov (čl.213.7)
termín prihlášok, presnú adresu, telefón, fax alebo e-mail adresu
(čl.213.8)
údaj o zálohe za skipas

1.4. Prezentácia
1.4.1. Všeobecné podmienky účasti v pretekoch a súťažiach
predžiakov U12 organizovaných pod hlavičkou SLA
Pretekov kategórie predžiactva zaradených v kalendári AD SLA sa môžu
zúčastniť pretekári ročníkov 2007 až 2011, ak sú členovia SLA alebo iných
členských zväzov FIS.
Do bodovacej súťaže o Slovenský pohár predžiactva budú zaradení len
pretekári, ktorí majú vydanú pretekársku licenciu AD, t.j.:
1. su občanmi Slovenskej Republiky
2. sú členmi SLA a majú platné kódové číslo (licenciu) na danú sezónu,
3. majú
odovzdaný
originál
„Vyhlásenie
športovca
pre
SLA“
prostredníctvom súpisky pretekárov klubu, v ktorom sú vedený v jeho
zdrojovej evidencii.
Za správnosť a splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá vysielajúca
zložka, t.j. klub/oddiel. Pretekár, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky nie
je a nesmie byť žrebovaný a ani bodovo hodnotený. Pretekár, ktorý má platnú
licenciu SLA môže štartovať len za svoj materský klub/oddiel.
Ak sa pretekár bez licencie rozhodne v priebehu súťaže, že chce získať licenciu
a táto je mu po splnení všetkých náležitostí vydaná, v takom prípade je
bodovo hodnotený až odo dňa vydania tejto licencie. Spätný nárok na bodové
ohodnotenie z výsledkov dosiahnutých pred dátumom vydania licencie nie je
možný.
Upozornenie: P-AD SLA v súvislosti s „Vyhlásením športovca pre SLA“ vyzýva
a dôrazne odporúča absolvovanie telovýchovnej prehliadky u športového
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lekára /min 1x ročne/ v záujme ochrany zdravia pretekára a prevencie úrazu
(viz bod.5.6.1
1.4.2. Prihlášky
Prihlásenie pretekára je na základe elektronickej prihlášky cez web SLA pred
uzávierkou termínu prihlášok, pričom usporiadateľ ju musí mať k dispozícii
minimálne 24 hodín pred žrebovaním (čl.215.1 PLP-AD). Každá prihláška
pretekárov za daný klub/oddiel musí obsahovať (čl.215.3 PLP–AD):
•
•
•
•

kódové číslo pretekára,
priezvisko, meno rok narodenia,
disciplíny v ktorých daný pretekár štartuje,
meno vedúceho družstva a kontaktné adresy a tel. čísla.

V prípade nefunkčnosti elektronického systému prihlasovania cez SLA, môže
byť prihláška zaslaná e-mailom, alebo poštou na adresu usporiadateľa
pretekov, avšak v dostatočnom predstihu do uzávierky termínu prihlášok.
V tomto prípade je povinnosťou vysielajúcej zložky skontrolovať si jej
doručenie organizátorovi. Prihlásenie telefonicky nie je možné. V prípade
prihlásenia po termíne prihlášky uvedenom v propozíciách, najneskôr však do
ukončenia prezentácie, budú títo pretekári zaradení na koniec štartovej listiny.
Prihlásenie po ukončení prezentácie nie je možné.
1.4.3. Prezentácia
Prezentáciu prihlásených pretekárov vykoná organizátor na základe
doručených prihlášok. K prezentácii je potrebné predložiť potvrdenie
o elektronickom alebo inom prihlásení pretekárov.
Pre uplatnenie bodovania v Slovenskom pohári predžiakov je rozhodujúca
platnosť licencie AD v deň prezentácie, ktorú musí vysielajúca zložka v prípade
nezrovnalostí predložiť.
Prezentácia sa uskutočňuje vo vyhradenom časovom rozmedzí uvedenom v
rozpise pretekov.

1.5. Štartovné a vleky
P-AD schváľuje na sezónu 2018/2019 pre SLP-P štartovné pre všetky
disciplíny 7,- €, lístok pre pretekárov a trénera max. 7,- €. Štart prvej
kategórie sa môže uskutočniť najskôr o 09.15 hod.
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1.6. Slovenský pohár predžiactva (SLP-P)
1.6.1. Účasť
V sezóne 2018/2019 sa uskutoční súťaž družstiev. Pre súťaž družstiev sa berú
do úvahy všetci pretekári v kategórii mladší a starší predžiaci a predžiačky s
platnou licenciou podľa súpisiek klubov/oddielov (kategórie U10 a U12).
Družstvo na danom pretekov tvoria všetci štartujúci pretekári za klub/oddiel
s platnou licenciou SLA a slovenským štátnym občiansrtvom.
1.6.2. Hodnotenie
V každom pretekov SLP-P sa vyhodnotí súťaž družstiev. Celkové hodnotenie
je súčet všetkých bodov zo všetkých pretekov a všetkých kategórií.
1.6.3. Bodovanie družstiev:
1.-10. miesto v súťaži jednotlivcov =10 bodov.
11.-20.miesto v súťaži jednotlivcov =5 bodov.
21.-30.miesto v súťaži jednotlivcov =3 bodov.
31.-40.miesto v súťaži jednotlivcov =2 body.
41.- až posledné miesto výsledkovej listiny klasifikovaných =1 bod.
Pretekári, ktorí neštartujú, alebo nedokončia preteky nie sú bodovaní.

1.7. Slovenský pohár predžiactva (SLP-P) – súťaž jednotlivcov
Slovenský pohár predžiactva (SLP-P) je dlhodobá súťaž jednotlivcov v
kategóriách starší(ie) predžiaci(čky) ročník nar. 2007, 2008 a mladší(ie)
predžiaci(čky) ročník nar. 2009, 2010 a 2011. Štartovať môžu všetci
pretekári uvedených ročníkov, ktorí sú členmi SLA, alebo iného národného
zväzu, ktorý je členom FIS. Body sa započítavajú len pretekárom s platnou
licenciou AD SLA a občianstvom Slovenskej Republiky. Preteky v kategóriách
ročníkoch narodenia 2012 a mladší nie sú organizované AD SLA.
Vyhodnotených je desať (10) najlepších pretekárov pre každú kategóriu
osobitne na konci sezóny podľa článku 1.8.1. SP.
Súťaž v sezóne 2018/2019 pozostáva z maximálne ôsmych (8) pretekov –
kôl, a to:
• starší predžiaci/predžiačky - max 3 x SL v OS bránach, t.j. ostatné kolá
5 x OS
• mladší predžiaci/predžiačky - 8 x OS.
Všetky preteky sa uskutočnia ako jednokolové.
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1.7.1. Hodnotenie Slovenského pohára predžiactva
Do hodnotenia v SLP-P sa pretekárom, ktorí majú platnú licenciu na danú
sezónu, prideľujú body za umiestnenie v jednotlivých pretekoch, ktoré sú
zahrnuté do SLP-P nasledovne:
Umiestnenie

Body
1

100

2

95

3

90

4

86

5

82

6

78

7

75

8

72

9

69

10

66

11

63

12

60

13

57

14

54

15

51

16

49

17

47

18

45

19

43

20

41

21

39

22

37

23

35

24

33

25

31

26

29

27

27

28

25

29

23

30

21

31

20

32

19

33

18

34

17

35

16

36

15

37

14
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38

13

39

12

40

11

41

10

42

9

43

8

44

7

45

6

46

5

47

4

48

3

49

2

50

1

Aktualizácia celkového poradia pretekárov v SLP-P je zverejnená na webe SLA
pod odkazom http://www.slovak-ski.sk/zjazdove-lyzovanie/pohare
Podkladom pre konečné hodnotenie SLP-P je súčet najlepších započítaných
výsledkov bez ohľadu na disciplínu (započítané body) a to nasledovne:
uskutočnené
preteky:
započítané
preteky:

8

7

6

5

4

3

2

1

5

4

4

3

2

2

1

1

Ostatné výsledky pretekov SLP-P sa použijú len pri rovnosti započítaných
bodov u viacerých pretekárov ako sumárne body. V takomto prípade sa
umiestni lepšie pretekár s vyšším počtom sumárnych bodov. Ak by aj v tomto
prípade nastala rovnosť bodov, ako ďalšie kritérium sa použije súčet
umiestnení (viď čl.1.8.3. SP).
1.7.2. Žrebovanie v prvých dvoch pretekoch Slovenského pohára
predžiactva
1.7.2.1. Nasadzovanie do skupín v kategórii mladšieho predžiactva
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch (2) pretekoch v sezóne sa nasadia
pretekári kategórie mladšieho predžiactva do skupín tak, že každý klub/oddiel
nasadí po jednom pretekárovi do každej skupiny, ktorá sa potom žrebuje. Ak
na porade nie je prítomný zástupca klubu, nasadenie pretekárov daného
klubu/oddielu uskutoční organizátor podľa poradia v prihláške na preteky.
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1.7.2.2. Nasadzovanie do skupín v kategórii staršieho predžiactva
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch pretekoch v sezóne sa nasadia prví desiati
(10) pretekári kategórie staršieho ročníka a prví piati (5) pretekári mladšieho
ročníka podľa výsledkov SLP-P z predchádzajúcej sezóny. Ak v skupine nebude plný
počet pretekárov staršieho, alebo mladšieho ročníka, skupina sa doplní na plný
počet 15. Pretekári, ktorí nemajú body sa vyžrebujú na konci v bezbodovej skupine
pretekárov.

1.7.3. Žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch sezóny
Pre žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch v sezóne strácajú platnosť
výsledky SLP-P z predchádzajúcej sezóny a zohľadňujú sa sumárne body,
získané v sezóne vo všetkých predchádzajúcich pretekoch SLP-P konaných
pred daným pretekom. Žrebovanie sa vykoná a zverejní pre každé dané
preteky samostatne. Pretekári sa zoradia v každej disciplíne podľa sumárnych
bodov. Prvých pätnásť (15) pretekárov sa vyžrebuje, ďaľší sa zoradia do
štartového poradia podľa sumárnych bodov. Pretekári, ktorí ešte nezískali
body v SLP-P budú žrebovaní na konci v bezbodovej skupine pretekárov.
Mimoriadne prípady ako nemoc, zranenia a pod. sú v kompetencii riadiacich
funkcionárov súťaže SLP-P.

1.8. Odmeňovanie pretekárov
Na každých pretekoch budú odmenení v každej kategórii minimálne prví traja (3)
pretekári vecnou cenou a prvých šesť (6) pretekárov diplomom. Na konci sezóny
budú odmenení pretekári na 1.-3.mieste pohárom a diplomom, na 4.-10.mieste
diplomom a vecnou cenou podľa celkového poradia SLP-P. Rocnik 2011 bude
vyhlaseny do 3 miesta v kazdom kole SP a na finale do 6 miesta.

1.9. Výsledkové listiny
Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do SLP-P sa
pretekárom, ktorí majú platnú licenciu na danú sezónu, udeľujú body za
umiestnenie podľa čl.1.8.1 SP. Výsledková listina okrem hlavičky musí u
každého pretekára obsahovať:
• poradie
• štartovné číslo
• kódové číslo
• priezvisko a meno
• ročník
• oddiel
• dosiahnutý čas
• body podľa bodovania SLP-P (pretekári s licenciou)
• pretekárov, ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali alebo nedokončili
preteky.
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Oficiálnu výsledkovú listinu pretekov schvaľuje technický delegát pridelený
pre konkrétne podujatie.

1.10. Zasielanie oficiálnych výsledkových listín
Spracovateľ výsledkov je povinný zabezpečiť zaslanie oficiálnych
výsledkových listín do 24 hodín po ukončení podujatia, a to vo formáte .xml
zaslaním na e-mailovú adresu vysledky@slovak-ski.sk.

1.11. Parametre tratí pre predžiacke preteky
kategória

disciplína

výškový
rozdiel

počet zmien smeru

Predžiactvo

Slalom na OS
brány

100 - 140 m

30% výškového rozdielu ± 3

Mladší
predžiaci

Obrovský slalom

Starší
predžiaci

Obrovský slalom

min. 120m
max 160m
Min 140m
Max 180m
nn

15 % výškového rozdielu ± 3

1.12. Pravidlá pre disciplínu obrovský slalom a obrovský slalom
MINI
Obrovský slalom
Obrovský slalom sa jazdí na brány, pozostávajúce z dvoch tyčí a jedného terča
rovnakej farby. Vytyčujú sa striedavo červené a modré brány. Vzdialenosť
medzi točnými tyčami nesmie byť menšia ako 10 m a väčšia ako 23 m. Prvá
a posledná brána majú určiť pretekárom správny smer.
Pretekár, ktorý vybočí z vyznačenej trate tak, že by sa musel do trate vracať
šliapaním nesmie pokračovať ďalej v jazde v trati. Ak má pretekár v jazde
v trati prekážku, ktorá mu bráni v plynulej jazde môže zastaviť a požiadať
príslušného bránkového rozhodcu o opravnú jazdu (viz FIS ICR July 2018).
Obrovský
slalom
MINI
Obrovský slalom MINI je forma obrovského slalomu so skráteným polomerom
oblúka, kde je rozpätie vzdialenosti medzi točnými tyčami 9-14m. Obrovský
slalom MINI je zahrnutý do Súťažného poriadku kategórie staršieho
predžiactva ako adaptačná disciplína pre nadväzný prechod na disciplínu
slalom v kategórii žiactva. Preteká sa podľa pravidiel FIS pre Obrovský slalom
ICR July 2018.

1.13. Povinnosť nosenia ochranných prilieb
V zmysle Pravidiel lyžiarskych pretekov - alpské disciplíny platné od 8.12.2000
čl. 1000.7 je nosenie ochranných prilieb, ktoré zodpovedajú špecifikácii
pretekového vybavenia, povinné. Nosenie ochranných prilieb v kategórii
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predžiactva je povinné na všetkých pretekoch organizovaných SLA a vo
všetkých disciplínach a odporúča sa používanie
chrániča chrbta, tzv.
korytnačka, na ochranu chrbtice.

1.14. JURY
Súťažný výbor (JURY) pre kategóriu predžiactva tvorí
- technický delegát – predseda JURY
- riaditeľ pretekov
- arbiter (zástupca pretekárov)

1.15. Kalendár pretekov predžiactva
Sériové kolo

Termín

Disciplína Organizátor

Stredisko

1. kolo

12.01.2019 GS

ŠK ESL

Jasná

2. kolo

13.01.2019 GS

KAL Jasná

Jasná

3. kolo

26.01.2019 GS

LK TJ Belá Dulice

Jasenská Dolina

4. kolo

27.01.2019 GS, SL

Ski Team Martinské Hole

Martinské Hole

5. kolo

09.02.2019 GS

TJ Roháče Zuberec

Janovky

6. kolo

10.02.2019 SL, GS

TJ Roháče Zuberec

Janovky

7. kolo

09.03.2019 SL, GS

LK Ružomberok

Malinô Brdo

Ski Team Ždiar

Ždiar

8. kolo - finále 16.03.2019 GS

1.16. Riadiaci činovníci súťaže predžiactva
Predseda

Juraj Uhnák

Členovia

Martin Chorogwicki,
Matej Antoška,
Andrea Augustínová,
Micha Horanský

Spracovateľ výsledkov SLP-P:

Sport Timing Slovakia s.r.o.
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II. KATEGÓRIA ŽIACTVA
2.1. Organizovanie pretekov kategórie žiactva
Slovenský pohár žiakov (SLP-Ž) je celoštátna súťaž mládeže do 16 rokov
organizovaná SLA. Štruktúru a rozsah tejto súťaže určuje vedenie AD a sú
definované v Súťažnom poriadku AD. Súťaž je organizovaná ako séria
minimálne troch pretekov.
Preteky mladšieho a staršieho žiactva sa konajú spoločne na jednom mieste
prevažne cez víkend ako dvojdňové, alebo trojdňové. V jeden pretekový deň
sa môžu uskutočniť max. dvoje preteky len v prípade dvoch Super G.

2.2. Odsúhlasenie zmeny miesta a termínu pretekov
V prípade objektívnych problémov môžu byť preteky presunuté do iného
strediska v čo najkratšom čase. Ak sa plánované preteky nemôžu z rôznych
príčin uskutočniť v pôvodnom termíne, alebo na pôvodnom mieste, je
usporiadateľ povinný túto zmenu prerokovať a dať schváliť vedúcemu Súťaže
žiactva minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov. Športový riaditeľ AD je
povinný najneskôr tri (3) dni pred uskutočnením pretekov zverejniť zmeny na
webe SLA. Pri nesplnení tejto povinnosti nebudú preteky započítané do
celkového hodnotenia SLP-Ž.

2.3. Povinnosti usporiadateľa SLP-Ž
1.

Uzatvoriť a dodržať všetky ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy
o usporiadaní pretekov medzi usporiadateľom a SLA.

2.

Minimálne 10 dní pred uskutočnením pretekov je usporiadateľ
povinný zverejniť rozpis pretekov (Propozície) schválený vedúcim
Súťaže žiactva na web stránke SLA prostredníctvom svojich
prístupových údajov. Pred zverejnením športový riaditeľ AD schváli
publikovanie rozpisu na web stránke SLA. Rozpis pretekov musí
obsahovať ustanovenia podľa paragrafu 2.4 Súťažného poriadku
2018/2019.

3.

V prípade objektívnych problémov môžu byť preteky presunuté do
iného strediska v čo najkratšom čase. Ak sa plánované preteky,
zaradené do SLP-P, nemôžu z rôznych príčin uskutočniť v pôvodnom
termíne alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto
zmenu prerokovať a dať schváliť vedúcim Súťaže žiactva minimálne 5
dní pred uskutočnením pretekov. Športový riaditeľ AD je povinný
najneskôr tri (3) dni pred uskutočnením pretekov zverejniť zmeny na
webe SLA. Pri nesplnení tejto povinnosti nebudú preteky započítané do
celkového hodnotenia SLP-P.
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4.

Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a a trate nasledovne:
a) samostatnú trať pre kategóriu staršieho žiactva a samostatnú trať
pre kategóriu mladšieho žiactva, pričom každá kategória bude mať
samostatnú prehliadku trate, (ak JURY na porade trénerov
nerozhodne inak),
b) pripraviť a strojovo upraviť pretekovú trať podľa požiadaviek
platného súťažného poriadku a bezpečnosti (profil, rozsah, tvrdosť,
atď.),
c) upraviť trate pre preteky a tréning a oddeliť pretekovú trať od
verejnej časti zjazdovky viditeľnou zábranou,
d) zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov podľa PLPAD a zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu pre obsluhu
trate, pretekov a časomiery (rozhodcovia, technici na úpravu trate,
pomocníci časomiery, štartér, asistent štartéra, zapisovači),
e) dodržať poradie kategórií a to mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie
žiačky, starší žiaci, (ak JURY na porade trénerov nerozhodne inak),
f) zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach v cieli,
poprípade aj na štarte.

5.

Prevziať reklamné predmety (bannery, vlajky, pútače, a pod) pre
propagáciu SLA a jej partnerov, a zabezpečiť ich rozmiestnenie v
priestore cieľa a v priestore vyhlasovania výsledkov podľa pokynov
športového riaditeľa alebo poverenou osobou.

6.

Zabezpečiť bezplatne technickému delegátovi ubytovanie, stravovanie
a lístok na vleky. Zabezpečiť lístok staviteľom tratí a arbitrovi
a vedúcemu súťaže.

7.

Podľa
snehových
podmienok
umožniť
všetkým
záujemcom
(registrovaným pretekárom) absolvovať aspoň jeden (1) deň pred
pretekmi tréning v príslušnom stredisku. Ak to bude technicky možné,
tak na trati, kde sa budú konať preteky a v prípade možností aj tréning
v bránach a za zvýhodnenú cenu lístka.

8.

Zabezpečiť prezentáciu prihlásených pretekárov na základe priamej
elektronickej prihlášky cez web SLA, alebo na základe prihlášky, ktorú
pošle klub/oddiel na adresu organizačného výboru zverejnenú v
rozpise pretekov.

9.

Deň pred každými pretekmi uskutočniť poradu trénerov/vedúcich
družstiev, na ktorej sa prezentuje, uhrádza štartovné, zakúpia sa lístky
na deň pretekov a prebehne žrebovanie pretekov.

10. Pre miesto prvej porady vedúcich družstiev a žrebovanie zabezpečiť
dostatočne priestorne a adekvátne vybavenú miestnosť (stoly, stoličky,
el. energia, vetranie, a pod.)
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11. Pre finále SLP-Ž organizačne zabezpečiť a vyhlásiť celkové výsledky
SLP-Ž.

2.4. Rozpis pretekov (propozície)
Aby mohli byť preteky zaradené do SLP-Ž, musí rozpis pretekov podľa
pravidiel lyžiarskych pretekov – alpské disciplíny platné od 8.12.2000 obsahovať:
• názov, miesto a termín pretekov, spolu s údajmi o polohe tratí
a najlepšej prístupnosti k nim (čl.213.1)
• technické údaje jednotlivých disciplín a účastnícke podmienky (čl.213.2)
• mená dôležitých funkcionárov (čl.213.3) pričom
o riaditeľ pretekov
o veliteľ bránkových rozhodcov
o vedúci časomiery a výpočtov musia mať na pretekoch kategórie
„A“ (SLP-Ž) kvalifikáciu min. rozhodcu II. stupňa (čl.603.3.7.1)
• čas a miesto prvej porady trénerov/vedúcich družstiev a žrebovanie
(čl.213.4)
• časový plán pre začiatok oficiálneho tréningu a čas štartu pretekov
(čl.213.5)
• miesto oficiálnej tabule výsledkov (čl.213.6)
• čas a miesto vyhlásenia výsledkov pretekov (čl.213.7)
• termín prihlášok, presnú adresu, telefón a e-mail adresu (čl.213.8)

2.5. Prezentácia
2.5.1. Všeobecné podmienky účasti v pretekoch a súťažiach žiakov
U16 organizovaných pod hlavičkou SLA
Pretekov kategórie žiactva zaradených v kalendári AD SLA sa môžu zúčastniť
pretekári ročníkov 2003 až 2006, ak majú licenciu AD SLA, alebo iných
členských zväzov FIS.
Do bodovacej súťaže o Slovenský pohár žiactva budú zaradení len pretekári,
ktorí majú vydanú pretekársku licenciu AD, t.j.:
4. su občanmi Slovenskej Republiky
5. sú členmi SLA a majú platné kódové číslo (licenciu) na danú sezónu,
6. majú
odovzdaný
originál
„Vyhlásenie
športovca
pre
SLA“
prostredníctvom súpisky pretekárov klubu, v ktorom sú vedený v jeho
zdrojovej evidencii.
7. V prípade slovenských pretekárov, pretekár musí dokladovať
absolvovanie telovýchovnej prehliadky u športového lekára v období od
1. mája 2018 do 31. decembra 2018. Táto prehliadka je platná na
pretekovú sezónu 2018/2019 a musí byť vykonaná najneskôr pred
prvou poradou trénerov a vedúcich družstiev prvých pretekov.
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Za správnosť a splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá vysielajúca
zložka, t.j. klub/oddiel. Pretekár, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky
nemôže na pretekoch SLP-Ž štartovať. Pretekár, ktorý má platnú licenciu SLA
môže štartovať len za svoj materský klub/oddiel.
2.5.2. Prihlášky
Prihlásenie pretekára je na základe elektronickej prihlášky cez web SLA pred
uzávierkou termínu prihlášok, pričom usporiadateľ ju musí mať k dispozícii
minimálne 24 hodín pred žrebovaním (čl.215.1 PLP-AD). Každá prihláška
pretekárov za daný klub/oddiel musí obsahovať (čl.215.3 PLP–AD):
•
•
•
•

kódové číslo pretekára,
priezvisko, meno rok narodenia,
disciplíny v ktorých daný pretekár štartuje,
meno vedúceho družstva a kontaktné adresy a tel. čísla.

V prípade nefunkčnosti elektronického systému prihlasovania cez SLA, môže
byť prihláška zaslaná e-mailom, alebo poštou na adresu usporiadateľa
pretekov, avšak v dostatočnom predstihu do uzávierky termínu prihlášok.
V tomto prípade je povinnosťou vysielajúcej zložky skontrolovať si jej
doručenie organizátorovi. Prihlásenie telefonicky nie je možné. V prípade
neskorého prihlásenia, resp. nedodržania termínu prihlásenia, budú títo
pretekári zaradení na koniec štartovej listiny.
2.5.3. Prezentácia
Prezentáciu prihlásených pretekárov vykoná organizátor na základe
doručených prihlášok. K prezentácii je potrebné predložiť potvrdenie
o elektronickom, alebo inom prihlásení pretekárov. Prezentácia sa
uskutočňuje vo vyhradenom časovom rozmedzí uvedenom v rozpise pretekov.
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2.6. Štartovné a vleky
AD schvaľuje na sezónu 2018/2019 nasledujúce maximálne štartovné pre
jednotlivé disciplíny, ktoré nie je možné zvýšiť v priebehu pretekov SLP-Ž:
slalom
1-kolový obrovský slalom
2-kolový obrovský slalom
superobrovský slalom
2 x superobrovský slalom v jednom dni

9 € na deň
9 € na deň
9 € na deň
10,00 € na deň
15,00 € na deň

Cena lístka na jeden 1 deň pre pretekárov a trénerov je max. 8,- €.
V prípade neuskutočnenia pretekov sa štartovné nevracia.

2.7. Slovenský pohár žiactva
Slovenský pohár žiactva (SLP-Ž) je dlhodobá súťaž jednotlivcov v kategóriách
starší(ie) žiaci(čky) ročník nar. 2003 a 2004 a mladší(ie) žiaci(čky)
ročník nar. 2005 a 2006. Štartovať môžu všetci pretekári uvedených
ročníkov, ktorí sú členmi SLA, alebo iného národného zväzu, ktorý je členom
FIS s tým, že body sa budú uznávať len pretekárom s platnou licenciou AD
SLA na sezónu 2018/2019 a občianstvom Slovenskej Republiky.
Vyhodnotených je desať (10) najlepších pretekárov pre každú kategóriu
osobitne na konci sezóny podľa článku 2.7.1. SP.
Súťaž v sezóne 2018/2019 pozostáva z maximálne
šiestich (6) kôl
s celkovým počtom pätnásť (14) štartov s maximálnym počtom pretekov
v rámci SLP-Ž pre sezónu 2018/2019:
• 5x slalom
• 5x obrovský slalom
• 4x superobrovský slalom
V prípade, že sa nebude môcť z objektívnych príčin uskutočniť superobrovský
slalom, môže byť nahradený pretekmi v obrovskom slalome. To isté platí aj
pre prípad neuskutočnenia obrovského slalomu (slalomu), ktorý môže byť
nahradený slalomom (obrovským slalomom).
2.7.1. Hodnotenie Slovenského pohára žiactva
Do hodnotenia v SLP-Ž sa pretekárom, ktorí majú pridelené kódové číslo a
platnú licenciu na danú sezónu prideľujú body podľa článku 6.2 za umiestnenie
v jednotlivých pretekoch, ktoré sú zahrnuté do SLP-Ž. Podkladom pre celkové
hodnotenie SLP-Ž je hodnotenie jednotlivých disciplín: slalom, obrovský
slalom, Super G.
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Hodnotenie disciplín

Každá z disciplín je hodnotená samostatne podľa súčtu bodov najlepších
započítaných pretekov podľa týchto zásad:
počet uskutočnených pretekov v disciplíne:
počet započítaných pretekov v disciplíne:

6
3

5
3

4
2

3
2

2
1

1
0

Poradie kritérií hodnotenia umiestnenia v disciplíne (SL, OS, SG) SLP-Ž:
1. započítané body v disciplíne
2. sumárne body v disciplíne
3. väčší počet lepších umiestnení v disciplíne
4. celkové umiestnenie v Slovenskom pohári
Celkové hodnotenie SLP-Ž

Konečné poradie v hodnotení SLP-Ž určuje súčet najlepších započítaných
výsledkov z každej disciplíny (započítané body celkom). V prípade rovnosti
započítaných bodov u dvoch a viacerých pretekárov, použije sa u nich súčet
všetkých získaných bodov z pretekov SLP-Ž (sumárne body celkom). V
takomto prípade sa umiestni lepšie pretekár s vyšším počtom sumárnych
bodov. Ak by aj v tomto prípade nastala rovnosť bodov, ako ďalšie kritérium
sa použije porovnanie počtu najlepších umiestnení.
Poradie kritérií hodnotenia umiestnenia v SLP-Ž:
1. súčet započítaných bodov v jednotlivých disciplínach
2. súčet všetkých získaných bodov v jednotlivých disciplínach
3. väčší počet lepších umiestnení bez ohľadu na disciplínu
2.7.2. Žrebovanie v prvých dvoch pretekoch SL, OS a prvých
pretekoch SG SLP-Ž
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch pretekoch slalomu, obrovského
slalomu a superobrovského slalomu v danej sezóne sa budú využívať celkové
výsledky SLP-Ž z predchádzajúcej sezóny (t.j. konečné poradie SLP-Ž bez
ohľadu na disciplínu). Pretekári sa budú nasadzovať do skupín podľa kľúča
v článku 2.7.2.1. resp. 2.7.2.2. SP.
V prípade uskutočnenia dvoch pretekov v disciplíne SG v jednom dni, sú vyžrebované
čísla v prvých aj druhých pretekoch rovnaké.

2.7.2.1. Nasadzovanie do skupín v kategórii mladšieho žiactva
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch (2) pretekoch v sezóne v danej
disciplíne sa nasadia pretekári kategórie mladšieho žiactva do skupín
nasledovne:
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•

10 pretekárov staršieho ročníka podľa celkového poradia SLP-Ž
z predchádzajúcej sezóny a
• 5 pretekári mladšieho ročníka podľa celkového poradia SLP-P
predchádzajúcej sezóny.
Ak v skupine nebude plný počet pretekárov staršieho, alebo mladšieho
ročníka, skupina sa doplní na plný počet 15. Pretekári, ktorí nemajú body sa
vyžrebujú konci v bezbodovej skupine pretekárov.
2.7.2.2. Nasadzovanie do skupín v kategórii staršieho žiactva
Pre potreby žrebovania v prvých dvoch (2) pretekoch v sezóne v danej
disciplíne sa nasadia pretekári kategórie staršieho žiactva do skupín
nasledovne:
• 10 pretekárov staršieho ročníka podľa celkového poradia SLP-Ž
z predchádzajúcej sezóny a,
• 5 pretekári mladšieho ročníka podľa celkového poradia SLP-Ž
z predchádzajúcej sezóny.
Ak v skupine nebude plný počet pretekárov staršieho alebo mladšieho ročníka,
skupina sa doplní na plný počet 15. Pretekári, ktorí nemajú body sa vyžrebujú
konci v bezbodovej skupine pretekárov.
2.7.3. Žrebovanie v tretích a ďalších pretekoch sezóny SLP-Ž
Pre žrebovanie tretích (3) pretekov a ďalších pretekoch disciplíny v sezóne
strácajú platnosť výsledky SLP-Ž z predchádzajúcej sezóny a zohľadňujú sa
sumárne body, získané v sezóne vo všetkých predchádzajúcich pretekoch v
danej disciplíne. Pretekári sa zoradia v každej disciplíne podľa sumárnych
bodov v disciplíne. Prvých pätnásť (15) pretekárov sa vyžrebuje, ďalší sa
zoradia do štartovného poradia podľa sumárnych bodov. Pretekár, ktorý nemá
v danej disciplíne body a je v celkovom poradí SLP-Ž do 5.miesta štartuje za
15.pretekárom po 1. skupine. Pretekári, ktorí ešte nezískali body v SLP-Ž
budú žrebovaní spolu na konci v bezbodovej skupine pretekárov. Mimoriadne
prípady ako nemoc, zranenia a pod. sú v kompetencii riadiacich funkcionárov
SLP-Ž. V prípade uskutočnenia dvoch pretekov v disciplíne SG v jednom dni,
sú vyžrebované štartovné čísla platné pre obidva preteky v daný deň.
2.7.4. Štart zraneného pretekára
Pre pretekára, ktorý je dlhodobo zranený, alebo zo zdravotných dôvodov
vynechá minimálne prvé dve (2) kolá aktuálnej sezóny, bude na nasledujúcich
dvoch (2) pretekoch prebiehajúcej sezóny vo všetkých disciplínach nasadený
podľa celkových výsledkov SLP-Ž z predchádzajúcej sezóny podľa
nasledovného kľúča:
•
•

umiestnenie 1.-.15.miesto – nasadený ako 16. v poradí (po 1.skupine),
umiestnenie 16.-.30.miesto – nasadený ako 31. v poradí (po 2.skupne),
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•

umiestnenie
3.skupine).

31.-.45.miesto

–

nasadený

ako

46.

v poradí

(po

K udeleniu štatútu zraneného pretekára musí tento požiadať sekretariát SLA
s predložením lekárskeho potvrdenia a následne informovať vedúceho Súťaže
žiakov.

2.8. Štartové poradie v 2. kole disciplíny
V 2.kole disciplíny sa štartuje podľa výsledkov z 1. kola tejto disciplíny. Prvých
pätnásť (15) pretekárov štartuje v opačnom poradí, ostatní podľa umiestnenia
v 1. kole. V prípade krajne nepriaznivých poveternostných podmienok môže
toto ustanovenie (z dôvodu neznižovania kvality pretekov a nepoškodenia
pretekárov 1. skupiny) zmeniť súťažný výbor (JURY) v deň žrebovania
pretekárov, alebo najneskôr jednu (1) hodinu pred štartom 1. kola.

2.9. Odmeňovanie pretekárov
Na každých pretekoch budú odmenení v každej kategórii minimálne prví traja
(3) pretekári pohárom a prvých šesť (6) pretekárov diplomom. Na konci
sezóny budú odmenení pretekári na 1.-3. mieste pohárom, diplomom
a vecnou cenou, na 4.-10. mieste diplomom a vecnou cenou podľa celkového
poradia v SLP-Ž a najlepší traja pretekári v každej disciplíne a kategórii budú
odmenení pohárom. Na podujatí MSR–Ž budú odmenení pretekári na 1.-3.
mieste pohárom a diplomom v každej disciplíne a kategórii.

2.10. Výsledkové listiny
Pri spracovaní výsledkových listín pretekov započítaných do SLP-Ž sa
pretekárom, ktorí majú platnú licenciu na danú sezónu, udeľujú body za
umiestnenie podľa čl.5.2 SP. Výsledková listina okrem hlavičky musí u
každého pretekára obsahovať:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poradie
štartovné číslo
kódové číslo
priezvisko a meno
ročník
oddiel
dosiahnutý čas
body podľa bodovania SLP-Ž (pretekári s licenciou)
pretekárov, ktorí boli diskvalifikovaní, neštartovali alebo nedokončili
preteky a to pre každé kolo samostatne
občianstvo.
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Oficiálnu výsledkovú listinu pretekov schvaľuje technický delegát priradený
k danému podujatiu.
Spracovateľ výsledkov je povinný zabezpečiť zaslanie oficiálnych
výsledkových listín do 24 hodín po ukončení podujatia, a to vo formáte .xml
zaslaním na e-mailovú adresu vysledky@slovak-ski.sk.

2.11. Parametre a pravidlá tratí pre žiacke preteky a technické
vybavenie pretekára
Na stavbu tratí sa môžu použiť len kĺbové tyče priemeru 25 – 28,9 mm.
disciplína

výškový
rozdiel

počet zmien
smeru

poznámka
ml.žiactvo: minimum 2 a
max. 4 vlásenky
a minimum 1 a max. 2
vertikála z max. 3 bránok
prechodová brána min 1,
max 2

Slalom

Obrovský
slalom

32 - 38 %
100-160 m výškového
rozdielu ±3 zm.

13 - 18 %
200-350 m výškového
rozdielu

8 - 12 %
Superobrovský
slalom
250-450 m výškového
rozdielu

st.žiactvo: minimum 3 a
max. 6 vlásenky
a minimum 1 a
max. 3 vertikály z 3 až 4
brán
minimum 1 a max 3
prejazdové brány
šírka brán 4-6 m
vzdialenosť 0,75-1 m, 611 m
šírka brán 4-8 m
vzdialenosť min. 10 m
žiactvo max. 27 m
šírka brán
otvorené 6-8 m. vertikálne
8-12 m
vzdialenosť min. 25 m

Trať pre slalom môže byť vytýčená iba jednou (1) tyčou v zmysle
medzinárodných pravidiel FIS (ICR) čl.: 804 a čl.: 904.
Trať pre obrovský slalom môže byť vytýčená iba jedným (1) terčom v zmysle
medzinárodných pravidiel FIS (ICR) čl.: 804 a čl.: 904.
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Obrovský slalom pre kategórie mladšieho žiactva sa uskutočňuje na jedno (1)
kolo.
Obrovský slalom pre kategórie staršieho žiactva sa uskutočňuje na dve (2)
kolá.
Pretekár, ktorý vybočí z vyznačenej trate tak, že by sa musel do trate vracať
šliapaním nesmie pokračovať ďalej v jazde v trati. Ak má pretekár v jazde
v trati prekážku, ktorá mu bráni v plynulej jazde môže zastaviť a požiadať
príslušného bránkového rozhodcu o opravnú jazdu (FIS ICR July 2018).
Pre superobrovský slalom je organizátor povinný zabezpečiť aspoň jednu (1)
voľnú jazdu na uzavretej trati, na ktorej sa uskutočnia preteky, bez merania
času.
Slalom:
Svetlá šírka brány musí byť minimálne 4 m a maximálne 6 m.
Vzdialenosť medzi bránami kombinácií (vlásenka alebo vertikála) nesmie byť
menšia ako 0,75 m a väčšia ako 1 m.
Vzdialenosť od točnej tyče k točnej tyči v otvorených, alebo zavretých bránach
nesmie byť menej ako 6 m a viac ako 11 m .
Prejazdové oblúky musia mať minimálnu vzdialenosť 12 m a maximálnu 15 m
medzi točnými tyčami.
Jednotyčový slalom:
Jednotyčový slalom nemá vonkajšie bránky s výnimkou prvej a poslednej
bránky, samotnej prejazdovej bránky a bránok kombinácií (vlásenka,
vertikály).
Tam kde nie sú vonkajšie tyče musí pretekár točnú tyč obísť z jednej strany
obidvoma chodidlami a obidvoma špičkami lyží sledujúc prirodzenú líniu
slalomu.
Prirodzená línia slalomu je imaginárna čiara od jednej točnej tyče k druhej
točnej tyči, ktorú musí pretekár preťať.
Ak pretekár nepreťal túto čiaru správne, musí sa vrátiť späť, aby obišiel točnú
tyč okolo.
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B-prejazdová brána
C-vertikálna brána
D- točná tyč
Údaje o dĺžke lyží a min. polomer zaoblenia musia byť povinne uvedené na
lyžiach.
Dĺžka lyží L (tolerancia +/- 1 cm)
Kateg./disc. SuperG
ml. žiactvo
st. žiactvo
L >= 183 cm

Obr. slalom
L <= 188 cm
L <= 188 cm

Slalom
L >= 130 cm
L >= 130 cm

Minimálny polomer lyží R
Kateg./ disc.

SuperG

Obr.slalom

Slalom

ml. žiactvo

-

R >= 17 m

-

st. žiactvo

R >= 30 m

R >= 17 m

-

Šírka profilu pod viazaním*
SuperG
Obr. Slalom
Slalom
Výška: sklznica – podrážka
(lyža+podložka+viazanie).

Š <= 65 mm
Š <= 65 mm
Š >= 63 mm
je

pre

všetky
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kategórie

max. 50 mm

Hrúbka lyžiarky v oblasti päty včítane všetkých pevných aj mäkkých častí je
max. 43mm.
Upozornenie:
Pretekári nominovaní na medzinárodné preteky v sezóne
2018/2019 sú povinní nastúpiť na štart týchto pretekov s lyžami spĺňajúcimi
vyššie uvedené parametre bez výnimky. V opačnom prípade si Komisia U16
vyhradzuje právo zrušiť nomináciu pretekára na dané medzinárodné preteky.
Používanie a nosenie prilieb označených nálepkou „FIS Conform“ pre všetkých
nominovaných na zahraničné medzinárodné preteky je povinné!

2.12. Povinnosť nosenia ochranných prilieb a štítov
Podľa Doplnkov (čl. 707, 807, 907, 1007) FIS Pravidiel lyžiarskych pretekov alpské disciplíny platné od 8.12.2000 je pre každú disciplínu povinné nosenie
ochranných prilieb, ktoré zodpovedajú špecifikácii pretekového vybavenia. Od
sezóny 2018/2019, P-AD a Komisia U16 schvaľuje povinné nosenie prilieb
označených nálepkou „FIS Confirm“ pre všetkých štartujúcich v súťaži SLP-Ž
bez výnimky na preteky OS a SG. Na disciplínu SG je povinné nosenie
chráničov chrbtice. V disciplíne OS je nosenie chrániču chrbtice odporúčané.

2.13. Počet štartov v zahraničí
Počet štartov na medzinárodných žiackych pretekoch v zahraničí určených
a podporovaných komisiu U16 (Pokal Loka, Alpecinbra, Pinocchio Abetone, La
Scara Val d Isere, Skiinterkriterium Říčky) na sezónu 2018/2019 pre
jednotlivé vekové kategórie:
mladšie žiactvo
2 podujatia
staršie žiactvo (1. ročník) 3 podujatia,
staršie žiactvo (2. ročník) 4 podujatia.
Do počtu štartov sa nezapočítavajú preteky Říčky (CZE). V prípade potvrdenia
nominácie a neúčasti na pretekoch bez ospravedlnenia, resp. neskorého
oznámenia neúčasti, je nominácia započítaná do počtu absolvovaných
pretekov. Na všetkých ostatných zahraničných pretekoch FIS nie je
obmedzený počet štartov.

2.14. Nominácie na zahraničné preteky
Na vybraných a komisiou U16 podporovaných zahraničných žiackych
pretekoch (Pokal Loka, Alpecinbra, Pinocchio Abetone, La Scara Val d Isere,
Skiinterkriterium Říčky) sa môžu zúčastniť najlepší(ie) pretekári(ky) podľa
započítaných bodov z disciplín, v ktorých sa bude pretekať na FIS pretekoch
na základe termínov nominácií v počte 2+2 pretekári mladšieho žiactva, a 3+3
pretekári staršieho žiactva (čl.608.5.1).
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Ak vyššie uvedené medzinárodné preteky v počte 6+2 hradí usporiadateľ, tak
AD hradí ďalších dvoch (2) trénerov a ďalších štyroch (4) pretekárov do počtu
desať (10) pretekárov a do počtu štyroch (4) trénerov.
Tretí pretekár v kategórii st. žiactva
bude nominovaný, pokiaľ v deň
nominácie je v priebežnom poradí SLP-Ž umiestnený maximálne do 5. miesta
vo svojej kategórii.
Druhý pretekár v kategórii ml. žiactva bude nominovaný, pokiaľ v deň
nominácie je v priebežnom poradí SLP-Ž umiestnený maximálne do 4. miesta
vo svojej kategórii.
V prípade konania medzinárodných pretekov v rovnakom termíne, tretí
pretekár v kategórii staršieho žiactva bude nominovaný pokliaľ v deň
nominácie je v priebežnom poradí SLP-Ž umiestnený max. do šiesteho miesta
vo svojej katgŕii. Druhý pretekár v kat. ml. žiactva bude nominovaný pokiaľ
v deň nominácie je v priebežnom poradí SLP-Ž umiestnený max. do šiesteho
miesta vo svojej kategórii.
Dopravu 3x mikrobus, v počte 14 sedadiel s okamžitou platnosťou po
odsúhlasení P-AD, poposkytuje AD len pre preteky Stari Vrh-Pokal Loka,
Folgaria-Alpecinbra, Abetone-Pinocchio a Val d´Isere-La Scara. V prípade,
že zabezpečenie dopravy prostredníctvom AD nie je technicky možné, AD
uhrádza príslušné opodstatnené cestovné náklady (PHM, diaľničné poplatky,
amortizácia) na tieto preteky v plnej výške na základe rozpočtu predloženým
predsedom Komisie U16 na P-AD.
Nominačné termíny:
1. nominácia 20.01.2019
2. nominácia 03.02.2019
3. nominácia 24.02.2019
4. nominácia 24.03.2019

pre
pre
pre
pre

CZE – Říčky, pre SVK - Vrátna
SLO – Pokal Loka
ITA - Folgaria
ITA – Abetone, pre FRA - Val d´Isere

Nominácie:
Podkladom pre nomináciu na medzinárodné podujatia je súčet najelších
započítaných výsledkov z každej disciplíny (započítané body) a to:
-

počet uskutočnených pretekovh v disciplíne
počet započítaných pretekov v disciplíne

654321
332211

O nominácii 1.- 6. pretekára v priebežnom poradí starších žiakov SLP-Ž
informuje vedúci Súťaže žiactva osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom
e-mailu trénera nominovaného.
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O nominácii 1.- 6. pretekára v priebežnom poradí mladších žiakov SLP-Ž
informuje vedúci Súťaže žiactva osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom
e-mailu trénera nominovaného.
Tréneri pretekárov umiestnených v SLP-Ž na 1. až 5. mieste v kategórii st.
žiakov a na 1. až 4. mieste v kategórií ml. žiakov v priebežnom rebríčku
celkového aktuálneho hodnotenia poradia SLP-Ž, sú v prípade ich nominácie
na medzinárodné preteky povinní zaslať svoju e-mail adresu a tel. kontakt na
e-mail alebo tel. číslo vedúceho Súťaže žiactva.
Účasť nominovaných je potrebné potvrdiť do dvoch (2) dní po nominácii.
Odhlásiť účasť je možné najneskôr do troch (3) dní pred odchodom na
nominované preteky na e-mail alebo tel. číslo vedúceho Súťaže žiactva. Pri
nesplnení tejto podmienky, daný pretekár v prípade nároku na nomináciu na
ďalšie preteky, nebude na tieto preteky nominovaný (dištanc na jeden (1)
zahraničné preteky).
Nominácia trénerov pre jednotlivé kategórie sa určuje podľa pretekára, ktorý
je v čase nominácie na 1. mieste nominačného poradia. V prípade zrieknutia
sa trénerskej nominácie je vymenovaný tréner druhého resp. nasledujúceho
pretekára nominácie. Nominovaní tréneri musia mať platný preukaz trénera
SLA a vodičské oprávnenie skupiny B s dostatočnou praxou vo vedení
motorového vozidla.
Vedúceho výpravy v zahraničí určuje vedúci Súťaže žiactva pri nominácii na
dané podujatie, ak nie je určený trénermi spomedzi nominovaných trénerov
na dané podujatie.
Určený vedúci výpravy zabezpečuje :
• prezentácie,
• ubytovanie,
• účasť na schôdzi vedúcich výprav
• komunikáciu so športovým riaditeľom
organizátorom pretekov v zahraničí
• dar pre organizátora pretekov

AD,

sekretárom

AD

a

Vedúci výpravy je povinný podať žiadosť o zálohu na prepokladané výdaje
(rozpočet výpravy) na predpísanom tlačive SLA, na vedenie P-AD. Po
schválení vedením P-AD je finančná záloha prevedená na bankový účet
vedúceho výpravy. Vedúci výpravy je povinný zúčtovať finančnú zálohu do 10
dní po návrate z podujatia.
Ostatní nominovaní tréneri sú povinní zabezpečiť tréningový materiál (tyče,
vŕtačka, kľúč na tyče, vysielačky). Prevziať reprezentačné oblečenie zo skladu
SLA a prevzatie automobilov z vozového parku SLA, pokiaľ nie je určené inak.
Všetci nominovaní tréneri zabezpečujú servis a prípravu lyží na preteky.
Pretekár je povinný zabezpečiť si servisný materiál. V prípade, že nominovaný
tréner odmietne zabezpečiť servis, tréning a štart jemu pridelených
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pretekárov, hradí si sám náklady spojené s účasťou na daných pretekoch a
nebude už nominovaný na ďalšie zahraničné preteky.
V prípade záujmu o štart na ostatných zahraničných pretekoch (neplatí
obmedzenie štartu) je potrebné prihlásiť sa na preteky v koordinácii s vedúcim
súťaže žiactva a AD.
AD však v tomto prípade finančne nepodporuje
pretekárov resp. trénerov. V prípade viacerých záujemcov o štart sa
nasadzovanie pretekárov riadi pravidlom 2.15.

2.15. Nasadzovanie pretekárov na zahraničných pretekoch
Kritériom pre nasadzovanie všetkých zúčastnených pretekárov zo Slovenska
do jednotlivých skupín pre každú disciplínu samostatne je
• poradie v disciplíne podľa započítaných bodov v SLP-Ž,
• v prípade rovnosti započítaných bodov v disciplíne je poradie určené
sumárnymi bodmi v danej disciplíne (poradie v SLP-Ž),
• v prípade rovnosti sumárnych bodov v disciplíne je poradie určené
započítanými bodmi v SLP-Ž z disciplín v ktorých sa uskutočňuje pretek.
Vyššie uvedené pravidlá pre nasadzovanie pretekárov sú platné nasledovne:
Ako prví budú nasadení všetci pretekári družstva SVK A, následne družstvo
SVK B, SVK C atď. Prezentáciu a nasadzovanie na preteky vo Vrátnej
a v Říčkach si riešia tréneri jednotlivých pretekárov sami.

2.16. Reprezentačné družstvo U16 pre 2018/2019
RD U16 Jančová Rebeka
dievčatá

2003

RD U16 Petruf Adrian
chlapci

2003

Mezovská Denisa

2003

Vigaš Samuel

2003

Repaská Nikola

2004

Nosek Daniel

2003

Hrbáňová Ella

2004

Mažgút David
Michael

2004

Polak Sophia

2005

Ruffíny Robert

2004

Šrobová Katarína

2005

Barfoot Josh

2005

Šrobová Veronika

2006

Juskanič Dávid

2006

2.17. Kritériá pre zaradenie do RD-U16 na sezónu 2019/2020
Do RD-U16 budú zaradení a poradie bude stanovené na základe výsledkov zo
SLP žiactva 2018/2019 nasledovne:
• Do RD-U16 budú nominovaní max. traja (3) najlepší v kategórii st.
žiactvo, (ročník 2004), ktorí sa umiestnili do 6. miesta v celkovom
hodnotení SLP 2018/19.
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•
•
•

Do RD-U16 budú nominovaní max. dvaja (2) ml. žiaci a dve (2) ml.
žiačky prechádzajúci do st. žiakov a žiačok (ročník 2005), ktorí sa
umiestnili do 3. miesta SLP 2018/2019 v kategórii ml. žiactvo.
Do RD-U16 budú nominovaní max. dvaja (2) najlepší v kategórii ml.
žiactvo (ročník 2006), ktorí sa umiestnili do 6. miesta v celkovom
hodnotení SLP 2018/19.
Do RD-U16 je automaticky zaradený víťaz celkového hodnotenia SLP
2018/2019 v kategórii st. predžiakov a st. predžiačok (ročník 2007).

2.18. Kritériá pre zaradenie do RD-U21 na sezónu 2019/2020
Z kategórie U16, budú zaradení do RD-U21 pretekári, ktorí sa:
• umiestnia aspoň 1x do 10.miesta na rešpektovaných medzinárodných
pretekoch (Abetone, Folgaria Alpecinbra, Stari Vrh, Val d´Isere) aj s
finančným plnením
• ak nikto nesplní vyššie uvedené kritérium v aktuálnej sezóne, tak víťaz
SLP-U16 2018/2019 (M/L) je zaradený do RD-U21, avšak bez nároku
na finančné plnenie.

2.19. Kritéria na zaradenie do Talentovanej mládeže na sezónu
2019/2020
Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci
žiaci/žiačky z kategórie U16 nasledovne:
•
•

•

Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončnej sezóne –
prvým rokom starší žiak/žiačka všetci umiestnení do 6.miesta
v celkovom hodnotení Slovenského pohára (SLP) v danej sezóne
Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne –
druhým rokom starší žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny
do U21) všetci umiestnení do 3.miesta v celkovom hodnotení SLP
v danej sezóne.
Z kategórie mladších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne –
druhým rokom mladší žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny
do starších žiakov), všetci umiestnení do 3.miesta v celkovom
hodnotení SLP v danej sezóne.

Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude
návrh schválený odbornou komisiou (komisia U16 a komisia U21).
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2.20. Kalendár
2.20.1. Kalendár Slovenského pohára žiactva 2018/2019
Sériové kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo – MSR
6. kolo - finále

06.
19.
02.
14.
23.
22.

Termín
- 07.01.19
- 20.01.19
- 03.02.19
- 15.02.19
- 24.02.19
- 23.03.19

Disciplína
SL,OS
SL,OS
SL,OS
4xSG
SL,OS
SL,OS

Organizátor
TJ Roháče Zuberec
Ski Club Vrátna
SKB Lyžiarik
ŠK Kubínska hoľa
LK Ružomberok
ŠK ESL

Stredisko
Janovky
Vrátna
Šachtičky
Kubínska hoľa
Malinô Brdo
Jasná

2.20.2. Termíny medzinárodných FIS pretekov žiactva:
dátum
21. - 23.1.2019
25. - 26.1.2019
28.1. – 30.1.2019
31.1.-1.2.2019
2.-3.2.2019

miesto
Vrátna – org. Ski club Vrátna
Říčky
Vallnord Arcalis

Bukovytsya
Mavrovo

9.-10.2.2019
12.-13.3.2019
19.-20.2.2019
20.-22.2.2019
22.-24.2.2019
24.-25.2.2019

Skofja Loka
Zagreb-Sljeme
Poiana Brasov
Bjelasnica
Cedars

13.-16.3.2019
21.-24.3.2019
4.-5.4.2019
5.-6.4.2019
11.-14.4.2019
26.-28.4.2019

krajina
SVK
CZE
AND
UKR
MKD

disciplíny
SL, GS
GS, SL
GS, SL, AC, SG
SL
SL, GS

Mokra Gora

SLO
CRO
ROU
BIH
LBN
SRB

SL, GS
SL, GS
SL, GS
GS, SL, SG
SL, GS
SL, SG

Folgaria - Fondo Grande
Barcelonnette
Val d Isere
Abetone
Whistler
Taernaby

ITA
FRA
FRA
ITA
CAN
SWE

GS, SL, TE
SL, GS,SG,AC
SL,SG
GS,SL
SG,GS,SL,PSL
GS,SL

2.21. Riadiaci činovníci súťaže žiactva
Predseda

Chovaňák Pavol

Členovia

Mažgút Rastislav
Holišík Juraj
Siráň Vladimír
Miroslav Petruf
Zuzana Murínová

Spracovateľ výsledkov SLP-Ž:

Časomiera PT - František TOMAN
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III. KATEGÓRIA DOSPELÝCH A JUNIOROV
3.1. Úvod
V kategórii dospelých majú právo štartu všetci pretekári, ktorí ukončia 16. rok
svojho veku do 31.decembra príslušného roku. Oprávnenie začína na začiatku
pretekárskeho obdobia t.j. podľa FIS 1. júla aj keď pretekár dovŕši 16 rokov
len do 31.decembra v príslušnom roku.

3.2. Organizácia domácich súťaží
Všetky preteky organizované AD SLA na Slovensku sa budú konať ako
medzinárodné FIS preteky pre kategóriu dospelých a juniorov, sú považované
v zmysle tohto poriadku za súčasť celoštátnej súťaže príslušnej vekovej
kategórie organizovanej SLA a budú sa riadiť nasledujúcimi predpismi:
• Medzinárodné lyžiarske pravidlá ICR pre alpské disciplíny
• Doplnky Medzinárodných lyžiarskych pravidiel pre alpské disciplíny na
danú sezónu
• Pravidlá pre listiny FIS bodov na danú sezónu
• Súťažný poriadok AD pre alpské disciplíny na danú sezónu
• Prílohy súťažného poriadku AD na danú sezónu
• Listiny bodov FIS v danej sezóne

3.3. Povinnosti usporiadateľa FIS pretekov
1. Uzatvoriť a dodržať všetky ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy
o usporiadaní pretekov medzi usporiadateľom a SLA.
2. Minimálne 10 dní pred uskutočnením pretekov zaslať rozpis pretekov na
národné lyžiarske zväzy pozývaných krajín.
3. Minimálne 10 dní pred uskutočnením pretekov je usporiadateľ povinný
zverejniť rozpis pretekov (Propozície) na web stránke SLA
prostredníctvom svojich prístupových údajov.
Pred zverejnením
športový riaditeľ AD schváli publikovanie rozpisu na web stránke SLA.
4. Zabezpečiť ubytovanie a stravovanie technickému delegátovi.
5. Na požiadanie zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre pretekárov,
trénerov a vedúcich výprav. Ak sa nezabezpečuje, uviesť iné možnosti
v rozpise pretekov.
6. Venovať maximálnu starostlivosť technickému zabezpečeniu pretekov a
to najmä:
• zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov podľa
PLP-AD a zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu pre
obsluhu trate, pretekov a časomiery (rozhodcovia, technici na
úpravu trate, pomocníci časomiery, štartér, asistent štartéra,
zapisovači)
• dostatočné množstvo kĺbových tyčí a vŕtačiek
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•

strojovej úprave svahu, úpravu trate pre preteky a tréning a
oddeliť pretekovú trať od verejnej časti zjazdovky viditeľnou
zábranou
• zabezpečenie zdvojenej el. časomiery so záznamom
• zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach na
štarte a v cieli
• počítačové spracovanie výsledkov
• včasné spracovanie výsledkov a ich zaslanie všetkým
zainteresovaným
7. Prevziať reklamné predmety (bannery, vlajky, pútače, a pod) pre
propagáciu SLA a jej partnerov, a zabezpečiť ich rozmiestnenie v
priestore cieľa a v priestore vyhlasovania výsledkov podľa pokynov
športového riaditeľa AD alebo poverenou osobou.
8. Uhradiť technickému delegátovi predpísané náležitosti.
9. Zabezpečiť bezplatné použitie dopravných zariadení (lanoviek a vlekov)
počas konania pretekov pre pretekárov a trénerov RD SR, pre pretekárov
v rozsahu 6+6 a dvoch (2+2) trénerov z CZE a POL, a pre pretekárov
iných krajín v základnej kvóte FIS.

3.4. Účasť na pretekoch v zahraničí
Účasť na pretekoch v zahraničí je možná len so súhlasom AD SLA, ktorá je
jediná oprávnená zasielať prihlášky na predpísaných formulároch na všetky
medzinárodné FIS podujatia.
Klub/oddiel nahlási výlučne písomne (e-mailom na adresy: alpine@slovakski.sk/alpinesekretariat@slovak-ski.sk ) na predpísanom tlačive predbežný
záujem o štart:
•

•
•
•
•

na všetky FIS preteky minimálne päť (5) dní vopred (reprezentačné
družstvo B min. tri dni vopred, reprezentačné družstvo A min. dva dni
vopred), na EC/WC preteky podľa harmonogramu preliminary/final
entry pre aktuálnu súťažnú sezónu bez výnimky.
členovia RD majú prednosť pred ostatnými pretekármi a to iba po FIS
LB č. 7 (platnosť do 28.11.2019),
pre všetky FIS preteky všeobecne platí, že prednosť štartu majú
pretekári s nižším bodovým ohodnotením alebo víťazi série WC, EC,
NAC, ANC, FEC, SAC z uplynulého súťažného obdobia,
do 30.9.2018 športovci nahlásia predbežný záujem o štarty na EC/WC
podujatiach podľa aktuálneho kalendára pretekov. Zoznam slúži ako
podklad k určeniu práva štartu v prípade striedavých štartov.
náklady na účasť na pretekoch v zahraničí si hradia pretekári a ich
realizačné tímy z vlastných zdrojov, pokiaľ vedenie AD nerozhodne inak.

Harmonogram štartov je k dispozícii na web stránke FIS pod odkazom
https://data.fis-ski.com/alpine-skiing/calendar.html
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Za dodržanie termínov podávania prihlášok zodpovedá športový riaditeľ AD
alebo sekretár AD.

3.5. Prihlášky na medzinárodné preteky FIS
Prihlášky na preteky Svetového pohára (WC), kontinentálnych pohárov (EC,
NAC, ANC, FEC, SAC) a ostatné preteky FIS (UNI, CHI, JUN, NJR, NJC, CIT,
ENL, NC) zasiela športový riaditeľ AD alebo sekretár AD, ktorý je zodpovedný
za ich včasné a správne zaslanie. Športový riaditeľ AD alebo sekretár AD
odosiela jednu kompletnú prihlášku na dané preteky s menami všetkých
prihlásených pretekárov, osobitne pre kategóriu žien a mužov vrátane mien
členov realizačného tímu, pokiaľ sú títo povinnou informáciou. V prípade
odvolania pretekov alebo akýchkoľvek iných zmien je športový riaditeľ alebo
sekretár AD povinný okamžite informovať zainteresovaného športovca.

3.6. Prezentácia
Ku dňu prezentácie na preteky je pretekár povinný mať platnú FIS licenciu na
danú sezónu, splnené členské povinnosti, platné poistenie liečebných
nákladov v zahraničí a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej
strane.

3.7. Štartovné
P-AD schvaľuje na sezónu 2018/2019 pre pretekárov zo Slovenska za
disciplínu nasledujúce maximálne štartovné pre jednotlivé disciplíny, ktoré nie
je možné zvýšiť v priebehu sezóny: SL, GS, SG, DH (aj tréning) max. 15,- €
/ deň.
Štartovné neplatia zahraniční pretekári, ktorí sa zúčastnia pretekov na základe
základnej kvóty. Pre pretekárov z Čiech a Poľska je kvóta 6+6 pretekári a 2
tréneri.

3.8. Majstrovstvá Slovenska - majstrovské tituly
Titul Majster SR môže získať len pretekár s občianstvom Slovenskej republiky.
Ako MSR, klasifikované môžu byť jedine preteky, na ktorých štartovej listine
je uvedených 5 štartujúcich športovcov minimálne. Usporiadateľ je povinný
vyhotoviť osobitne výsledkovú listinu len zo slovenských pretekárov (dospelí,
mladší juniori a juniori). Štartovné a lístky na vlek pre členov RD na MSR sú
na náklady organizátora. Účasť na MSR pre členov RD je povinná je minimálne
jednej disciplíne.
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3.9. Maximálne bodové hodnoty
Maximálne bodové hodnoty pre výpočet prirážky z pretekov určuje každoročne
FIS a pre sezónu 2018/2019 sú:
zjazd
slalom
obrovský slalom
superobrovský slalom
super kombinácia

310
145
200
250
250

bodov
bodov
bodov
bodov
bodov

FIS
FIS
FIS
FIS
FIS

Maximálne bodové hodnoty sa používajú pri výpočte bodov z pretekov
v týchto prípadoch:
1. keď medzi prvými desiatimi pretekármi nie je päť (5) pretekárov s FIS
bodmi,
2. keď body z LB FIS u pretekárov v prvej desiatke (10) sú vyššie ako
uvedené max. hodnoty,
3. keď body z pretekov má pretekár, ktorý sa umiestni medzi prvými
desiatimi (10) pretekármi vyššie ako uvedené max. hodnoty.
V týchto prípadoch sa pri výpočte prirážky z pretekov postupuje tak, že
bezbodovým pretekárom, alebo pretekárom s vyššími bodovými hodnotami
ako sú max. hodnoty sa pri výpočte použijú namiesto reálnych hodnôt
maximálne hodnoty podľa disciplíny.

3.10. Vzorec pre výpočet bodov z pretekov

𝑃=

𝐹.𝑇𝑥
𝑇𝑜

−𝐹

alebo

𝑇𝑥

𝑃 = (𝑇𝑜 − 1) . 𝐹

P . . . . . . body z pretekov
T0 . . . . . čas víťaza v sekundách
TX . . . . čas pretekára v sekundách
F . . . . . . konštanta (je stanovená
FIS

Body aj prirážka z pretekov je v konečnej podobe vypočítaná na dve (2)
desatinné miesta. Tretie desatinné miesto sa zaokrúhľuje nasledovne:
0 - 4 smerom dole napr. (13,654 = 13,65)
5 - 9 smerom hore napr. (21,849 = 21,85)

3.11. Konštanty F pre jednotlivé disciplíny
F hodnoty, konštanty pre jednotlivé disciplíny (podľa reglementu FIS) pre
sezónu 2018/2019 sú: zjazd
1250
slalom
720
obrovský slalom
980
superobrovský slalom 1080
super kombinácia
1150
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3.12. Medzinárodná listina bodov (LB FIS)
Medzinárodná FIS listina bodov je od sezóny 2001/2002 vydávaná len
elektronickou formou a je k dispozícii na https://data.fis-ski.com/alpineskiing/fis-points-lists.html. Redakčná uzávierka a platnosť LB bude zverejnená
vždy na oficiálnej web stránke FIS. Počas sezóny na severnej pologuli bude
LB FIS spracovávaná na základe oficiálnych výsledkových listín každé tri (3)
týždne. Termíny zverejnenia listín na aktuálnu sezónu sú nasledovné:

3.13. Spracovanie výsledkových listín
Spracovaniu výsledkových listín treba venovať zo strany usporiadateľov
mimoriadnu pozornosť. Chybné spracovanie môže byť príčinou nezaradenia
výsledkov pretekov do spracovania FIS. Pred oficiálnym zverejnením
výsledkových listín je potrebné overiť, či technické údaje o pretekoch, trati a
personálne údaje sú uvedené správne a v súlade s predpisom FIS. Je potrebné
skontrolovať výškové parametre a počty brán či zodpovedajú predpisu FIS.
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3.14. Zasielanie výsledkových listín
• Sekretariát FIS (v elektronickej forme vo FIS formáte)
• Technický delegát FIS ak si ich nepreberie pri ukončení pretekov
• Sekretariát SLA v elektronickej forme
Pre zaobchádzanie s výsledkami z FIS pretekov ďalej platia pravidlá FIS ICR,
bod 218.3.3.

3.15. Adresa FIS
Das Zentralsekretariat der FIS
Blochstrasse 2
CH - 3653 Oberhofen/Thunersee
Zasielanie výsledkov elektronicky a vo FIS formáte je na adresu:
alpineresults@fisski.com.
Správu TD FIS a Timing reports, FIS body a administrácia: Tatjana Lüssy Fax:
+41 33 2446163, +41 33 2446163, mail: luessy@fisski.com

3.16. Nominačné kritéria na preteky WC, EC a COC
Nominovaní na preteky WC a EC budú najlepší pretekári SR do počtu max.
kvóty, podľa týchto kritérií:
1. počet bodov WC získaných v disciplíne,
2. počet bodov EC, FEC, ANC, NAC, SAC získaných v disciplíne,
3. podľa svetového poradia v disciplíne.
Stále miesto na pretekoch WC má pretekár, ktorý je do 60. miesta WC SL
platnej v deň pretekov pre danú disciplínu (podľa pravidiel FIS si vyjazdil
National Quota). Pre EC, FEC, ANC, NAC, SAC je kvóta pretekárov SR
stanovovaná v samostatných časových obdobiach počas aktuálnej súťažnej
sezóny:https://res.cloudinary.com/fisproduction/image/upload/v153684775
3/fis-prod/assets/Continental_Cup_Quota_Alpine.pdf
Základnú kvótu na pretekoch WC (Basic Quota) obsadzujú ďalší pretekári
podľa vyššie uvedených kritérií v tomto článku.
V prípade, že výkonnosť pretekárov je porovnateľná (t.z. rozdiel svetových
poradí medzi dvoma (2), alebo viacerými pretekármi v aktuálne listine bodov
FIS pre danú disciplínu je u mužov menej ako sto (100) a u žien menej ako
päťdesiat (50), bude dochádzať k striedavému štartu podľa týchto pravidiel:
•

v prvých dvoch (2) pretekoch budú na základnú kvótu
nominovaní na preteky WC jeden (1) najlepší pretekár a na
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•
•

•

•

preteky EC dvaja (2) najlepší pretekári podľa vyššie
stanovených pravidiel,
v prípade, že nominovaní pretekári budú v jednom (1) z dvoch
(2) štartov bodovať, majú právo štartu na ďalších dvoch (2)
štartoch,
v prípade, že bodovať nebudú, výsledkovo horší pretekár
(počíta sa lepší výsledok z dvoch (2) štartov) prepúšťa na
nasledujúce dva (2) štarty v danej disciplíne miesto ďalšiemu
pretekárovi v poradí, ktorý spĺňa podmienky pre striedavý štart
v prípade EC (Basic Quota 2 a viac) ak podmienky pre
striedavý štart splnili viacerí ako jeden (1) pretekár tak zo
všetkých nominovaných pretekárov, ktorí ani v jednom (1)
z dvoch (2) štartov po sebe nebodovali, títo prepúšťajú miesto
ďalším pretekárom v poradí na dva (2) nasledujúce štarty
v danej disciplíne,
každý, kto boduje aspoň raz v dvoch (2) po sebe idúcich
štartoch, má právo štartu na ďalších dvoch (2) štartoch,

Náklady na účasť na pretekoch v zahraničí si hradia pretekári a ich realizačné
tímy z vlastných zdrojov, pokiaľ vedenie AD nerozhodne inak.

3.17. Nominačné kritéria na MS 2019
Nominovaní na MS budú pretekári (M/L) podľa pridelenej kvóty v disciplíne,
podľa týchto kritérií:
1. V aktuálnej sezóne bodovali v pretekoch WC a EC.
2. V poslednej FIS listine bodov platnej pred termínom (12.FIS LB) sú
umiestnení muži do 150. a ženy do 120. miesta v svetovom
rebríčku.
3. Predsedníctvo AD – SLA má právo na základe odporúčania trénerov
reprezentantov donominovať ďalších pretekárov, ktorí nesplnili
vyššie uvedené kritéria a doplniť výpravu do počtu stanoveného
kvótou.
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3.18. Nomináčné kritéria na MSJ 2019
Zákonným nariadením MŠVVaŠ o metodike výpočtu príspevku uznanému
športu na ročnej báze, vychádza pre odvetvie zjazdového lyžovania povinnosť
vyprodukovať min.6 kvalitných výsledkov z podujatia MSJ.
Cieľ a stratégia AD pre MSJ je určená nasledovne - cieľom je dosiahnúť 7
výsledkov z podujatia v nasledovnej štruktúre:
Priorita #1: Obrovský slalom (2 najlepšie výsledky M/L)
Priorita #2: Slalom + Obrovský slalom (2 najlepšie výsledky M/L + 2
druhé najlepšie výsledky M/L)
Priorita #3: Team event + Slalom + Obrovský slalom (1 výsledok
družstva + 2 druhé najlepšie výsledky M/L + 2 tretie najlepšie výsledky M/L)
Priorita #4: Alpská kombinácia + Super G (2 najlepšie výsledky M/L + 2
najlepšie výsledky M/L)
K dosiahnutiu tohto cieľa bude nominácia zohľadňovať momentálnu najlepšiu
výkonnosť tých športovcov, ktorí disponujú zručnosťami a skúsenosťami v
súlade so stanovenou prioritou. K určeniu momentálnej najlepšej výkonnosti
sa použije FIS Listina bodov 13, vydaná 04.02.2019.
MSJ sa zúčastnia reprezentanti/ pretekári (M/L), podľa počtu stanoveného
kvótou, podľa nasledovných kritérií:
1. Priorita 1(GS) – pretekár (M/L) s najlepším bodovím ohodnotením v
GS
2. Priorita 2 (SL+GS) – pretekár (M/L) s najlepším bodovým
ohodnotením v SL + pretekár (M/L) s druhým najlepším bodovým
ohodnotením v GS
3. Priorita 3(TE+GS+ SL) – pretekár (M/L) s tretím najlepším bodovým
ohodnotením v GS + pretekár (M/L) s druhým nalepším ohodnotením
v SL
4. Prorita 4 (AC+SG) – pretekár (M/L) s najlepším bodovým
ohodnotením v AC
Na MSJ 2019 AD zabezpečí a hradí ubytovanie a dopravu každému
zúčastnenému
pretekárovi,
1
nominovanému
trénerovi
žien
a1
nominovanému trénerovi mužov a vedúcemu výpravy. Od počtu 3 pretekárov
(M/L) budú nominovaní a hradení 2 tréneri (M/L). Každému nominovanému
trénerovi bude vyplatená odmena ktorej výška bude schválená P-AD
v rozpočte AD.
Nominácia trénerov sa určuje podľa pretekára, ktorý je v čase nominácie na
1. mieste nominačného poradia. V prípade zrieknutia sa trénerskej nominácie
je vymenovaný tréner druhého resp. nasledujúceho pretekára nominácie.
Nominovaní tréneri musia mať platný preukaz trénera alpských disciplín SLA.
Vedúceho výpravy určuje P-AD.
Určený vedúci výpravy zabezpečuje :
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•
•
•
•

prezentácie,
ubytovanie,
účasť na schôdzi vedúcich výprav
komunikáciu so SLA a organizátorom pretekov

Ostatní nominovaní tréneri sú povinní vyzdvihnúť tréningový materiál (tyče,
vŕtačka, kľúč na tyče, vysielačky), reprezentačné oblečenie zo skladu SLA
a prevzatie automobilov z vozového parku AD.
Všetci nominovaní tréneri zabezpečujú servis a prípravu lyží na preteky.
Pretekár je povinný zabezpečiť si servisný materiál. V prípade, že nominovaný
tréner odmietne zabezpečiť servis, tréning a štart jemu pridelených
pretekárov, hradí si sám náklady spojené s účasťou na daných pretekoch.

3.19. Nominačné kritéria na EYOF 2019
EYOF (reprezentanti narodení v ročníku 2001, 2002) 2019 sa zúčastnia
reprezentanti v počte schválenom VV SOV podľa nasledovných kritérií:
5. Pretekárom sa budú započítavať do nominácie priemer FIS bodov
dosiahnutých v dvoch (2) najlepších pretekoch v danej disciplíne
SL,GS v sezóne 2018/2019.
6. Nominovaný budú pretekári (M/L), ktorí dosiahnu najnižší súčet
týchto priemerov z dvoch (2) najlepších disciplín.
7. Do výpočtu sa berú všetky výsledky z pretekov v sezóne 2018/2019
dosiahnuté do 18.1.2019, nie z listiny bodov FIS.

3.20. Nominačné kritéria na Univerziádu 2019
Svetovej zimnej univerziády sa zúčastnia maximálne 8 reprezentanti (4 muži,
4 ženy) podľa nasledovných kriterií:
• Pretekárom sa budú započítavať do nominácie priemer FIS bodov
dosiahnutých v dvoch (2) najlepších pretekoch v danej disciplíne
SL,GS,SG v sezóne 2018/19
• Nominovaný budú pretekári (M/L), ktorí dosiahnu najnižší súčet týchto
priemerov z dvoch (2) najlepších disciplín
• Do výpočtu sa berú všetky výsledky z pretekov v sezóne 2018/2019
dosiahnuté do vydania 11. FIS Points List (8. 1. 2019).
Všetci pretekári a pretekárky prijatí na vysokú školu (reprezentanti narodení,
doložené potvrdením o prijatí na vysokú školu v septembri 2018.

Strana 41 z 71

3.21. Kritériá pre zaradenie do RD 2019/2020
P-AD stanovuje kritériá na zaradenie do jednotlivých reprezentačných
družstiev na sezónu 2019/2020 nasledovne:
Kritériá RD-A M/L
Do RD-A budú nominovaní pretekári, ktorí dosiahnu v sezóne 2018/19
nasledovné umiestenia:
• umiestnenie sa 1 x do 30. miesta (SL, GS, SG, DH, AC) World Cup
• umiestnenie na MS do 15. miesta v individuálnej súťaži
• umiestnenie sa na MSJ do 6. miesta v individuálnej disciplíne
• EC umiestnenie do 30. miesta v celkovom hodnotení jednej z disciplín
(SL, GS, SG, DH, AC)
Kritéria do RD-B M/L:
Do RD-B budú nominovaní pretekári, ktorí dosiahnu v sezóne 2018/19
nasledovné umiestenia:
• umiestnenie 2x do 30. miesta na EC (SL, GS, SG, DH, AC)
• umiestnenie 2x do 10. miesta na NAC (SL, GS, SG, DH, AC)
• umiestnenie 2x do 3. miesta na ANC, SAC, FAC (SL, GS, SG, DH, AC)
• umiestnenie na MSJ do 10. miesta v individuálne disciplíne (SL, GS, SG,
DH, AC)
• umiestnenie do 100. miesta LB ženy a 120. miesto LB muži

3.22. Kritériá pre zaradenie do RD-U21 v sezóne 2019/2020
Kritéria pre zaradenie do RD-U21 berú do úvahy dosiahnuté FIS body
pretekára v dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne, podľa 19. FIS listiny
bodov 2019, publikovanej dňa 01.05.2019:
•
•
•
•

do
do
do
do

70 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SL
70 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne GS
90 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SG
110 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne DH

•
•
•
•

do
do
do
do

50 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SL
50 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne GS
70 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SG
100 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne DH

•
•
•
•

do
do
do
do

40
40
60
90

bodov
bodov
bodov
bodov

v
v
v
v

3.
3.
3.
3.

ročníku
ročníku
ročníku
ročníku

U21
U21
U21
U21

v
v
v
v

disciplíne
disciplíne
disciplíne
disciplíne
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SL
GS
SG
DH

•

•

alebo umiestnenie do 60. miesta u mužov a do 45. miesta u žien v
EC

• do 35 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SL
• do 35 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne GS
• do 50 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SG
• do 70 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne DH
alebo umiestnenie 2x do 60. miesta u mužov a do 45. miesta u žien v
EC

Z kategórie U16, budú zaradení do RD-U21 pretekári, ktorí sa:
• umiestnia aspoň 1x do 10.miesta na rešpektovaných medzinárodných
pretekoch (Abetone, Alpecimbra, Skofja Loka, Val d´Isere)
aj s
finančným plnením.
• ak nikto nesplní vyššie uvedené kritérium v aktuálnej sezóne, tak víťaz
SLP-U16 2018/19 (M/L) je zaradený do RD-U21, avšak bez nároku na
finančné plnenie.

3.23.Ochranná doba pre člena RD na sezónu 2018/2019
V prípade, že členovi RD-A, RD-B a RD-U21, bude udelený štatút zraneného
športovca, ktorý sa mu udelí na základe potvrdenia štatútu zraneného
pretekára zo strany FIS, môže písomne požiadať P-AD o udelenie štatútu člena
RD v ochrannej dobe na obdobie maximálne 1 roka s finančným plnením.

3.24.Reprezentačné družstvá 2018/2019
RD A ženy
Vlhová Petra
Kantorová Barbara
RD A muži
Žampa Adam
Žampa Andreas
RD B ženy
Moravčíková Soňa
RD B muži
Prieložný Matej
Falat Matej

RD U21 ženy
Jančová Tereza
Nemcová Klaudia
Strachanová Silvia
RD U21 muži
Baláž Filip
Katrenič Henrich
Lások Adam
Revúcky Samuel
Sanitrár Ján
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3.25 Kalendár pretekov FIS juniorov a dospelých na Slovensku
2018/2019
NÁZOV

DÁTUM

DISC.

MIESTO

ORGANIZÁTOR

FIS

17.-18.12.2018

GS,GS

Štrbské Pleso

LK Valčianska
dolina

FIS Valča

29.-30.01.2019

SL, SL

Valčianska dolina

LK Martin

FIS UNI

09.-10.02.2019

SL, GS

Vyšná Boca

TJ Tatran N. Boca

FIS EC (L)

02.-03.03.2019

GS, SL

Jasná

ŠK ESL

FIS MSR

04.-05.03.2019

GS,SL

Jasná

ŠK ESL

FIS VCS

09.-10.03.2019

SL, GS

Štrbské Pleso

OV VCS

3.26. Zloženie odborných komisií a Trénerskej rady AD SLA
Subkomisia U21 ženy
Predseda Boris Anton
Členovia

Pavelka Juraj
Poprocká Miroslava

Subkomisia U21 muži
Predseda Sanitrár Ján
Členovia

Kutlík Matej
Košík Radoslav
Surový Ivan
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IV. KATEGÓRIA MASTERS A OPEN
4.1. Všeobecné podmienky účasti pretekárov na pretekoch
MASTERS a Open v rámci Slovenskej republiky
Na pretekoch zaradených v kalendári MASTERS a Open pre sezónu 2018/19
usporiadaných v rámci AD-SLA sa môžu zúčastniť pretekári:
-

-

-

ktorí sú aktívnymi členmi SLA (majú v poriadku registráciu SLA,
uhradený členský príspevok a spĺňajú vekové limity)
majú odovzdané „Vyhlásenie športovca pre registráciu v SLA“
v slovenskej verzii,
pre účasť na medzinárodných pretekoch majú odovzdané vyhlásenie
„Athlete´s declaration“ v anglickej verzii a kópiu pasu a pridelený FIS
kód,
za správnosť a splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá
vysielajúca zložka, t.j. klub,
pretekár, ktorý nemá odovzdané nefiguruje na súpiske klubu v SLA,
môže „Súpisku klubu“ odovzdať organizátorovi súťaže, ktorý ho
následne odošle na sekretariát AD SLA,
pretekov sa môžu zúčastniť aj členovia iných národných lyžiarskych
asociácií, členov FIS na základe platného FIS kódu, ktorý je zárukou, že
spĺňajú všetky kritériá FIS pre účasť v medzinárodných súťažiach.
Upozornenie: P-AD SLA v súvislosti s „Súpiskou klubu“ vyzýva a
odporúča na absolvovanie prehliadky u športového lekára (1 x ročne)
v záujme ochrany zdravia pretekára a prevencie úrazu.

4.2. Podmienky účasti pretekárov SLA na pretekoch FIS
MASTERS v zahraničí
Pretekári, ktorí sa zúčastňujú pretekov FIS MASTERS a tréningov v zahraničí,
musia mať:
-

-

-

odovzdané
na
AD-SLA
vyhlásenie
športovca
pre
účasť
na medzinárodných pretekoch „Athlete´s declaration“ v anglickej
verzii, kópiu identifikačného preukazu s fotografiou (OP alebo pasu)
a pridelený FIS kód,
prihlášku na preteky v riadnom termíne potvrdenú AD SLA,
uzavreté zodpovedajúce poistenie pre krytie nákladov spojených
s dopravou a liečebnými nákladmi v prípade úrazu pri tréningu alebo
v pretekov,
pretekov FIS MASTERS sa nezúčastňujú pretekári kategórie Open,
pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné náklady.
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4.3. Rozdelenie pretekov organizovaných AD-SLA komisiou
MASTERS a Open na Slovensku podľa Pravidiel lyžiarskych
pretekov čl. 201.5.2 v sezóne 2018/19
Podľa platných Pravidiel lyžiarskych pretekov čl. 201.5.2 sú medzinárodné
preteky Memoriál Jozefa Krasuľu (zaradené do medzinárodného kalendára FIS
ako preteky kategórie FIS MASTERS CUP) a Majstrovstvá Slovenskej republiky
pretekmi kategórie A. Ostatné preteky kategórie MASTERS a Open
usporiadané AD-SLA sú v sezóne 2018/2019 zaradené do kategórie B

4.4 Slovenský pohár MASTERS a Open
V sezóne 2018/2019 vypisuje AD-SLA 21.ročník Slovenského pohára
MASTERS a Open (SLP-MaO). Súťaží sa v kategóriách MASTERS A, B muži a
C ženy a Open muži a ženy v disciplínach SL, OS a SG.
Hodnotenie v SLP-MaO je podmienené:
• platnou licenciou SLA na danú sezónu,
• štartom v oboch disciplínach (SL + OS/SG)
• a dokončenie minimálne troch pretekov.
Kategórie a ročníky narodenia
Muži
A1 C1
A2 C2
A3 C3
A4 C4
A5 C5
B6 C6
B7 C7

1988
1983
1978
1973
1968
1963
1958

–
–
–
–
–
–
–

1984
1979
1974
1969
1964
1959
1954

Ženy
B8 C8
B9 C9
B10 C10
B11 C11
B12 C12
B13 C13
OM/OŽ

1953
1948
1943
1938
1933
1928
2002

- 1949
- 1944
- 1939
- 1934
– 1929
- 1924
– 1989

Hodnotenie SLP MASTERS a Open
Do celkového hodnotenia v SLP-MaO sa pretekárom s platnou licenciou SLA
(uzávierka 31.11.2018) na danú sezónu, prideľujú body podľa článku 6.2
Súťažného poriadku AD 2018/19 za umiestnenie v jednotlivých pretekoch,
ktoré sú zahrnuté do SLP-MaO.
Do celkového poradia SLP-MaO sa pretekárom započítajú body za najlepšie
umiestnenie v troch slalomoch a najlepšie umiestnenie v troch pretekoch
z disciplíny obrovský slalom resp. SG. Pri siedmich sa škrtá jeden pretek, pri
ôsmich až dvanástich pretekoch sa škrtajú dva (SL+OS).
Vyhodnotenie jednotlivých pretekov a aj bodovanie bude podľa poradia
v kategóriách.
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Na pretekoch kategórie A - Memoriál Jozefa Krasuľu FMC a Majstrovstvá
Slovenskej republiky v kategórii MASTERS budú do celkového hodnotenia
SLP-MaO započítané dvojnásobné body podľa článku 6.2 Súťažného poriadku
AD-SLA 2018/19.
Na pretekoch kategórie B (ostatné preteky SLP-MaO) v kategórii MASTERS
budú započítané body podľa článku 6.2 Súťažného poriadku AD-SLA 2018/19.
Celkové vyhodnotenie Slovenského pohára kategórie MASTERS a Open sa
uskutoční na základe súčtu bodov za umiestnenie podľa poradia v kategóriách.
Pretekári s najväčším počtom bodov v kategóriách sa stávajú víťazmi
Slovenského pohára MASTERS a Open. V prípade rovnosti bodov rozhoduje
väčší počet lepších umiestnení a vek.
Celkové vyhodnotenie Slovenského pohára kategórie MASTERS a Open sa
uskutoční po poslednom preteku.

4.5. Kalendár pretekov Slovenského pohára MASTERS a Open
2018/2019

19-20 .01 2019
02-03 .02 2019
09.02.19
10.02.19
23-24.02 2019
02-03.03 2019
30-31.03 2019

Kubínska Hola SL+GS
2x SL – Žiar Dolinky
Čertovica SL
Čertovica SL
Ski Bachledová SL+GS, MS
Štrbské Pleso SL+GS, FMC
Štrbské Pleso 2x GS
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LK Oravy
TJ Družba Smrečany – Žiar
Horehron Ski Team Polomka – Bučník
OZ Plesnivec
TJ Vysoké Tatry
Šport klub saxe Tatry
TJ Vysoké Tatry

4.6. Kalendár FIS pretekov MASTERS 2018/2019
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4.7. Elektronické meranie – spracovanie výsledkov
Po dohode komisie MASTERS a Open a P-AD bude elektronické meranie
a spracovanie výsledkov Slovenského pohára MASTERS a Open zabezpečovať
Jaroslav Štancel, tel. kontakt 0903 906 066.
Podpísaním „Zmluvy o Spolupráci pri organizovaní pretekov“ zabezpečí SLA
výkon činnosti elektronického merania na pretekoch. Náklady za elektronické
meranie pokryje SLA zo svojho rozpočtu.
Výsledky a informácie k pretekom budú okrem stránky SLA zverejňované aj
na stránke Sporttiming.sk

4.8. Poistenie organizácie pretekov
Podpísaním „Zmluvy o Spolupráci pri organizovaní pretekov“ zabezpečí SLA
poistenie organizátora podujatia. Poistenie pokryje SLA zo svojho rozpočtu.

4.9. Účasť TD a úhrada nákladov TD
Podpísaním „Zmluvy o Spolupráci pri organizovaní pretekov “ zabezpečí P-AD
SLA účasť TD na pretekoch. Náklady na účasť TD pokryje SLA zo svojho
rozpočtu.

4.10. Vyhodnotenie pretekov MASTERS a OPEN, vyhodnotenie
SLP – MASTERS a OPEN
Podpísaním „Zmluvy o Spolupráci pri organizovaní pretekov “ P-AD SLA
zabezpečí a finančne pokryje poháre a medaile na všetky preteky MASTERS
+ OPEN a na celkové vyhodnotenie Slovenského pohára MASTERS + OPEN.

4.11. Nominácia na WCM- FIS World Criterium MASTERS 2019
V prípade záujmu väčšieho počtu pretekárov, ako je limit FIS pre Slovenskú
republiku sú rozhodujúce aktuálne FIS body a účasť na Svetovom Pohári
MASTERS. Platné poradie bude určené komisiou MASTERS podľa kritérií pre
reprezentáciu MASTERS. Spravidla sa pretekári sa zúčastnia pretekov na
vlastné náklady, pokiaľ P-AD nerozhodne pri stanovení rozpočtu inak.

4.12. Prihlasovanie na FIS preteky MASTERS
Prihlasovať na preteky FIS MASTERS je oprávnený AD-SLA. Podmienkou k
prihláseniu na preteky FIS MASTERS je platný FIS kód, licencia podľa pravidiel
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FIS a SLA a splnenie podmienok podľa čl. 4.2. tohto súťažného poriadku.
Pretekári a kluby budú svoje požiadavky na prihlásenie nahlasovať predsedovi
komisie MASTERS a Open (emailom, sms) vždy najneskôr v piatok do 20:00
hod. pred začínajúcim týždňom, v ktorom je uzávierka prihlášok jednotlivých
pretekov.

4.13. Reprezentačný výber MASTERS
Reprezentačný výber MASTERS pre sezónu 2018/19 tvoria títo pretekári:
Kategória A
Dušan Ambros
Legutky Martin
Puttera Jozef

ASC Bratislava
TJ Vysoké Tatry
LK Opalisko

Kategória B
Jozef Dibdiak
Granec Daniel
Krasuľa Pavel

KL Oravy
1.SKI MASTERS CLUB
TJ Vysoké Tatry

Kategória C
Danka Chasáková
Anna Blahútová

1.SKI MASTERS CLUB
KAL Jasná

Čestní reprezentanti kategórie MASTERS Slovensko
Otto Krajňák st.
LO MŠK Kežmarok
František Dolník
ŠK ZP Pegas Remata

4.14. Kritéria tvorby reprezentačného výberu MASTERS
Reprezentačný výber MASTERS pre sezónu 2019/2020 sa bude zostavovať
podľa
nasledujúcich kritérií, ktoré sa budú počítať z výsledkov sezóny
2018/19:
• na každú kategóriu pretekárov ABC– sú 4. reprezentanti splňujúci
kritéria.
• povinnosť pretekára - reprezentanta je štartovať aj v SLP-MaO ,aj FIS
pretekoch štart v oboch disciplínach (SL + OS/SG) .
• pri rovnakom počte bodov rozhoduje FIS listina
bodovací systém:
a) kritérium výkonnosti – umiestnenie v poslednej dostupnej FIS listine FIS body v sezóne (súčet prepočtov za dve disciplíny SL + GS)
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0–50 FIS bodov/disciplína
50–100 FIS bodov/disciplína
100–150 FIS bodov/disciplína
150–200 FIS bodov/disciplína
200–250 FIS bodov/disciplína

100 bodov do hodnotenia
80 bodov do hodnotenia
60 bodov do hodnotenia
40 bodov do hodnotenia
20 bodov do hodnotenia

b) kritérium umiestnenia (body za umiestnenie na FIS pretekoch vo
vekovej kategórii, body za umiestnenie na WCM sa budú počítať
dvojnásobne a v SLP-MaO v celkovej kategórii A, B, C)
c) kritérium účasti na pretekoch SLP-MaO
kritérium účasti na pretekoch FIS
•
•

minimálna účasť na FIS pretekoch
minimálna účasť na SLP-MaO

1 štart = 2 body
1 štart = 5 bodov
FMC

6 štartov
4 štarty

Pretekár, ktorý získa glóbus za celkové umiestnenie vo FMC a na WCM
umiestnenie do tretieho miesta sa stáva členom RV MASTERS na nasledujúcu
sezónu.
Reprezentačný výber podľa návrhu komisie MASTERS a Open schvaľuje
predsedníctvo AD –SLA.

4.15. Komisia MASTERS a Open:
Predseda

Krasuľa Pavel

Členovia

Jozef Horský
Vladimír Ternavský
Martin Chmelik ml.
Ambróz Dušan

Spracovateľ výsledkov SLP Masters a Open
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V. SPEEDSKI
5.1. Úvodné ustanovenie
Od všetkých pretekárov sa vyžaduje dodržiavanie všeobecných FIS pravidiel
v oblasti národnej príslušnosti, dopingového testovania, spôsobilosti,
prezencie na odovzdávaní cien atď., ktoré sú uvedené v sekcii 200 pravidiel
FIS ICR.

5.2. Vekové kategórie
Juniorskí pretekári U18 a U21 môžu pretekať v SDH kategórii jedine v prípade,
ak už ukončili sezónu v kategórii SDH junior, to jest pretekár U18 a U21 môže
štartovať v v SDH kategórii jedine ak má bodové umiestnenie na prvej listine
FIS bodov v danej sezóne. Títo pretekári môžu zmeniť kategóriu aj počas prvej
sezóny, ale nie počas prvého podujatia. Sezóna rýchlostného lyžovania trvá
od 1. júla do 30. júna budúceho roka. Pretekár nesmie byť mladší ako veková
kategória U18.
2018/2019: U18 2001 – 2002
U21 1998 – 2000

5.3. Výbava pretekára
SDH pretekári pretekajú vo výbave schválenej a platnej pre pretekárov
kategórie zjazd. S1 pretekári majú špeciálnu aerodynamickú výstroj, ktorej
špecifiká sú uvedené tu:
http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/speedskiing/index.html#deeplink=rules

5.4. Účasť na pretekoch v zahraničí
Účasť na pretekoch v zahraničí je možná len so súhlasom AD SLA, ktorý je
jediný oprávnený zasielať prihlášky na predpísaných formulároch na všetky
preteky v zahraničí.
Klub/oddiel nahlási výhradne písomne (e-mailom) na predpísanom tlačive
predbežný záujem o štart:
⚫
na všetky FIS preteky minimálne päť (5) dní
⚫
členovia RD majú prednosť pred ostatnými pretekármi
⚫
v ostatných prípadoch majú prednosť pretekári s nižším počtom FIS
bodov v danej disciplíne.
⚫
Účasť na Svetovom pohári potvrdiť minimálne jeden (1) mesiac dopredu
a minimálne desať (10) dní pred konaním pretekov nahlásiť menovite
členov výpravy.
Harmonogram štartov je k dispozícii na web stránke SLA.
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Za dodržanie termínov podávania prihlášok zodpovedá športový riaditeľ AD.

5.5. Prihlášky na medzinárodné preteky FIS
Prihlášky (vzor pod odkazom ) na preteky Svetového pohára (WC),preteky
FIS a Speed masters zasiela športový riaditeľ AD (), ktorý je zodpovedný za
ich včasné a správne zaslanie. Športový riaditeľ AD odosiela jednu kompletnú
prihlášku na dané preteky s menami všetkých prihlásených pretekárov,
osobitne pre kategóriu žien a mužov. V prípade odvolania pretekov, alebo
akýchkoľvek iných zmien je povinný okamžite informovať zainteresované
kluby/oddiely.
⁃
odovzdané
na
AD-SLA
vyhlásenie
športovca
pre
účasť
na medzinárodných pretekoch „Athlete´s declaration“ v anglickej
verzii, kópiu identifikačného preukazu s fotografiou (OP alebo pasu)
a pridelený FIS kód pre rýchlostné lyžovanie
⁃
prihlášku na preteky v riadnom termíne potvrdenú AD SLA
⁃
uzavreté zodpovedajúce poistenie pre krytie nákladov spojených
s dopravou a liečebnými nákladmi v prípade úrazu pri tréningu alebo
v pretekov

5.6. Prezentácia
Ku dňu prezentácie na preteky je pretekár povinný mať platnú FIS licenciu
rýchlostného lyžovania na danú sezónu.

5.7. Stretnutia tímových kapitánov
Čas a miesto prvého meetingu musí byť uvedený v programe. Termíny
všetkých ostatných meetingov budú oznámené tímovým kapitánom na prvom
meetingu. Náhrada tímového kapitána za inú krajinu v diskusiách počas
meetingov nie je povolená. Tímoví kapitáni a tréneri musia byť akreditovaní
organizátorom podľa ich kvóty a musia rešpektovať ICR a rozhodnutia jury
a musia sa správať vhodne a športovo.

5.8. Bodové hodnotenie
Každá z 3 disciplín v kategóriách muži a ženy má svoj vlastný bodový systém,
teda 6 nezávislých zoznamov FIS bodov. Pretekár môže pretekať iba v jednej
kategórii počas jedných pretekov. Všetky FIS body v pretekoch sú kalkulované
podľa najvyššej rýchlosti dosiahnutej vo finálovom kole a pre nasledujúcich
pretekárov, ktorí sa už nekvalifikovali sa pridáva penalizácia korešpondujúca
s rozdielom medzi ním a posledným kvalifikovaným. Všetky Speedski WC
body sú prideľované pretekárom v každej kategórii, ak v nej pretekali
minimálne traja pretekári, a to nasledovne:
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5.9. Nominácia na preteky WC a WCS
Nominovaní na preteky WC budú najlepší pretekári SR do počtu max. kvóty,
podľa týchto kritérií:
• počet bodov WC získaných v disciplíne,
• podľa svetového poradia v disciplíne.
Stále miesto na pretekoch WC má pretekár, ktorý je do 20. miesta S1
a 10.miesta SDH platnej v deň pretekov pre danú disciplínu (podľa pravidiel
FIS si vyjazdil stále miesto).

5.10. Kritériá pre zaradenie do RD 2019/2020
P-AD stanovuje kritériá na zaradenie do jednotlivých reprezentačných
družstiev na sezónu 2019/2020 nasledovne:
Kritériá RD-A M/L
Do RD-A budú nominovaní pretekári, ktorí dosiahnu v sezóne 2018/19
nasledovné umiestenia:
• umiestnenie sa 1 x do 5. miesta ( SDH ) World Cup
• umiestnenie sa 1 x do 10. miesta ( S1 ) World Cup
• umiestnenie sa na Majstrovstvách sveta juniorov do 6. miesta
Kritéria do RD-B M/L:
Do RD-B budú nominovaní pretekári, ktorí dosiahnu v sezóne 2018/19
nasledovné umiestenia:
• umiestnenie 2x do 10.miesta ( SDH ) World Cup
• umiestnenie 2x do 15. miesta ( S1 ) World Cup
• umiestnenie na Majstrovstvách sveta juniorov do 10.miesta v SDH

5.11. Reprezentačné družstvá 2018/19
RD-A muži Michal Bekeš
RD-A ženy Neobsadené
RD-B Neobsadené
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5.12. Kalendár pretekov
https://data.fis-ski.com/speedskiing/home.html?place_search=&seasoncode_search=2019&sector_search
=SS&date_search=&gender_search=&category_search=&codex_search=&n
ation_search=&disciplinecode_search=&date_from=today&search=Search&li
mit=50

5.13. Speedski podujatia
V odvetví rýchlostného lyžovania existujú tri disciplíny – speed 1 (S1), speed
downhill (SDH) a SDH junior. Pre disciplínu S1 neexistuje juniorská kategória.
Žiadny pretekár sa nemôže zúčastniť S1 pretekov, pokiaľ nemá buď speedski
FIS body, alebo max. 15 FIS bodov z disciplíny zjazd alebo super G alpského
lyžovania, alebo už ukončil min. jednu sezónu v SDH kategórii. S1 a SDH
podujatia sú usporadúvané v tom istom čase na tom istom mieste a za
výsledky na obidvoch týchto podujatiach získava účastník FIS a WC body
vzhľadom na najrýchlejšieho pretekára.

5.14. Komisia rýchlostného lyžovania
Predseda

Ing. Jozef Ondrášik

Členovia

Veronika Bekeš Ondrášiková
Michal Bekeš
Ing. Radovan Cagala
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VI. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
6.1. Úhrada nákladov delegovaným funkcionárom pretekov
Usporiadateľ je podľa predpisov FIS je povinný uhradiť TD FIS cestovné
výdavky a zabezpečiť mu ubytovanie a stravovanie. Nároky TD sú maximálne
600,- CHF. Diéty sú za každý deň včítane cesty 120,- CHF. Rozdiel je
u Svetového pohára a kontinentálnych pohárov.
Usporiadateľ Slovenského pohára je povinný zabezpečiť TD-SLA ubytovanie
a stravovanie.
Cestovné v zmysle Ekonomickej smernice SLA a odmenu (ošatné) vo výške
50,- €/deň pre TD SLA vyplatí AD-SLA po obdržaní správy z pretekov
a vyúčtovania.

6.2. Bodovanie v Slovenskom pohári (žiactva a masters)
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto
6.miesto
7.miesto
8.miesto
9.miesto
10.miesto
11.miesto
12.miesto
13.miesto
14.miesto
15.miesto

100 bodov
80 bodov
60 bodov
50 bodov
45 bodov
40 bodov
36 bodov
32 bodov
29 bodov
26 bodov
24 bodov
22 bodov
20 bodov
18 bodov
16 bodov

16.miesto
17.miesto
18.miesto
19.miesto
20.miesto
21.miesto
22.miesto
23.miesto
24.miesto
25.miesto
26.miesto
27.miesto
28.miesto
29.miesto
30.miesto

6.3. Vekové kategórie pre sezónu 2018/2019
kategória
mladšie predžiactvo
staršie predžiactvo
mladšie žiactvo
staršie žiactvo
mladší juniori
starší juniori
MASTERS A (muži)
MASTERS B (muži)
MASTERS C (ženy)
Open ženy/muži

rok narodenia
2011, 2010, 2009
2008, 2007
2006, 2005
2004, 2003
2002, 2001
2000, 1999, 1998
1988 - 1964
1963 - a skôr
1988 - a skôr
2002 - 1989
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15 bodov
14 bodov
13 bodov
12 bodov
11 bodov
10 bodov
9 bodov
8 bodov
7 bodov
6 bodov
5 bodov
4 body
3 body
2 body
1 bod

6.4. Špecifikácia pretekového vybavenia
WC, EC, COC, FIS, WJC, OWG
2018/2019
Minimálna dĺžka lyží
merané s toleranciou
+/-1cm
SG
** -5cm tolerancia
pre FIS
GS ženy
GS muži
* muži U18 (junior I)
tolerancia -10cm na
FIS
Šírka profilu pod
viazaním
SG
GS
SL
Šírka profilu pred
viazaním
SG
GS ženy
GS muži
Minimálny polomer
SG ženy
SG muži
GS ženy
GS muži

DH ženy
DH muži

210**
218**

ženy
SG muži

205**
210**

SL ženy
SL muži

188**
193**
155
165

DH

<=65

DH

<=65
<=65
>=63
<=95
<=95
<=103
<=103
50
40
45
30
30

DH

dĺžka lyží
SG

Obr. slalom Slalom
ml. žiactvo
max 188 cm
st. žiactvo
min 183 cm
max 188 cm
masters
ženy
180 cm
180-5 cm
muži
185 cm
185-5 cm
*Masters na pretekoch SG môžu použiť lyže pre obr. slalom

min 130 cm
min 130 cm
155 cm
165 cm

Min. polomer lyží
SG
ml. žiactvo
st. žiactvo

Obr. slalom
17 m

30 m
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17 m

Slalom

Pre kategóriu MAS nie sú žiadne obmedzenia pre dĺžku, šírku a polomer lyží
pre mužov nad 65 rokov a ženy nad 55 rokov.
Výška: sklznica – podrážka je pre všetky kategórie max. 50 mm.
Hrúbka lyžiarky v oblasti päty včítane všetkých pevných aj mäkkých častí je
max. 43mm, pre kategóriu MASTERS max. 45 mm (odporúčané).

6.5. Vybrané parametre pretekových tratí pre preteky FIS
a SVK
(nie COC, WC, OWG/SWG – viď. pravidlá jednotlivých pretekov)
disciplína

kategória

žiactvo

ženy

muži

Slalom
šírka brán 4-6 m
vzdialenosť
0,75-1 m
6-13 (7-11*) m

výškový
rozdiel

100-160 m

120-200 m

140-220 m

počet
zmien
smeru

32-38%
výš.rozdielu ±3

30-35%
výš.rozdielu
±3

30-35%
výš.rozdielu
±3

Obrovský slalom
šírka brán 4-8 m
vzdialenosť
min. 10 m
žiactvo max. 27 m

výškový
rozdiel

200-350 m

250-400 m

250-450 m

počet
zmien
smeru

13-18 %
výš. rozdielu

11-15 %
výš. rozdielu

11-15 %
výš. rozdielu

Superobr. slalom
šírka brán
otvorené 6-8 m
vertikálne 8-12 m
vzdialenosť
min. 25 m

výškový
rozdiel

250-450 m

350-600 m

350-650 m

počet
zmien
smeru

8-12 %
výš. rozdielu

min.7 %
výš. rozdielu

min.7 %
výš. rozdielu

*pre kategóriu žiactva
Slalom:
Svetlá šírka brány musí byť minimálne 4 m a maximálne 6 m.
Vzdialenosť medzi bránami kombinácií (vlásenka alebo vertikála) nesmie byť
menšia ako 0,75 m a väčšia ako 1 m.
Vzdialenosť od točnej tyče k točnej tyči v otvorených alebo zavretých bránach
nesmie byť menej ako 6 m a viac ako 13 m (pre žiactvo 7 až 11 m).
Prejazdové oblúky musia mať minimálnu vzdialenosť 12 m a maximálnu 18 m
(pre žiactvo 15 m) medzi točnými tyčami.
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Jednotyčový slalom
Jednotyčový slalom nemá vonkajšie bránky s výnimkou prvej a poslednej
bránky, samotnej prejazdovej bránky a bránok kombinácií (vlásenka,
vertikály).
Tam kde nie sú vonkajšie tyče musí pretekár točnú tyč obísť z jednej strany
obidvoma chodidlami a obidvoma špičkami lyží sledujúc prirodzenú líniu
slalomu. Prirodzená línia slalomu je imaginárna čiara od jednej točnej tyče
k druhej točnej tyči, ktorú musí pretekár preťať. Ak pretekár nepreťal túto
čiaru správne, musí sa vrátiť späť, aby obišiel točnú tyč okolo.

B – prejazdová brána
C – vertikálna brána
D – točná tyč

6.6. Úrazová prevencia
Na všetkých pretekoch AD SLA organizovaných v súlade s týmto Súťažným
poriadkom je povinnosť organizátorov trvať na dodržiavaní bezpečnostných
opatrení na zamedzenie a vzniku úrazu počas pretekov, resp. organizovaného
tréningu pred pretekmi, prípadne aj v deň pretekov (pri rozjazdení).
Za neoficiálny tréning nesie zodpovednosť prevádzkovateľ strediska. Pokiaľ sa
jedná o oficiálny tréning pred pretekmi, musí byť prítomný aj technický
delegát.
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Podľa legislatívy Slovenskej republiky zodpovednosť za bezpečnosť pretekov
preberá organizátor pretekov. Za bezpečnosť trate a jej inštalácií v deň
pretekov zodpovedá jury.
Pod bezpečnosťou pretekov sa rozumie:
- vymedzenie a zabezpečenie trate bezpečnostnými sieťami, prípadne
bezpečnostnými páskami tak, aby sa zamedzilo vstupu do pretekárskej
trate iným osobám ako organizátorom a pretekárom. Rovnako to platí
aj v prípade organizovaného tréningu pred pretekmi alebo počas
rozjazdenia v deň pretekov.
- zabezpečenie trate bezpečnostnými sieťami a bezpečnostnými matracmi
v prípade, keď sa v blízkosti trate vyskytuje nebezpečná prekážka
(napr. snežné delo, stĺp, stromy, a iné nebezpečné prekážky), kde by
v prípade kolízie hrozil úraz, resp. zranenie pretekára
- zabezpečenie trate dostatočným množstvom sietí, najmä v prípade
rýchlostných disciplín (ako napr. super-G žiakov, zjazd a super-G dosp.,
kombi race OS-SG predžiaci, …)
- dostatočné vymedzenie a ohradenie priestoru cieľa pretekov (najmä
dĺžku), aby mal pretekár dostatočný priestor na zabrzdenie
- dostatočné zabezpečenie cieľa, aby neprišlo ku kolízii pretekára s iným
pretekárom, divákom, alebo aj napr. s meracím zariadením
(časomierou)
- na prípravu/ stavbu pretekárskej trate používať pre preteky
v jednotlivých kategóriách len materiál, výlučne určený pre tieto
kategórie: kategória predžiakov a žiakov výlučne kĺbové juniorské tyče,
o priemere 25 – 28,9 mm.
- lekárske a zdravotné zabezpečenie, prítomná horská služba na štarte
pretekov, a to počas trvania celých pretekov, od štartu prvého
predjazdcu až do ukončenia pretekov posledným pretekárom

6.6.1. Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka
Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka reprezentantov sa riadi
vyhláškou č. 51 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky z 21.decembra 2015.
Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového
športovca a talentovaného športovca podľa § 100 ods. 2 zákona č. 440/2015
Z. z. o športe.
A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky
vrcholového športovca:
1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická),
2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne
definovanej záťaži),
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4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento
tuku),
5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové,
7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny
počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické
vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy,
ionogram, železo a väzbová kapacita železa),
8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo
pohyblivom koberci) alebo spiroergometria,
9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.
B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky
talentovaného športovca:
1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická),
2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne
definovanej záťaži),
4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento
tuku),
5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové,
7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny
počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment,
8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo
pohyblivom koberci),
9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.
Ostatní členovia SLA sa riadia INTERNOU SMERNICOU K VYDANIU
PRETEKÁRSKEJ LICENCIE ŠPORTOVCA SLA NA SEZÓNU 2018/2019 – ŠO
01/2018, zmena A

6.6.2. Štatút zraneného športovca
Štatút zraneného športovca využíva ten športovec, ktorý už je zaradený do
konkrétneho RD dospelých alebo U21 družstva na sezónu 2018/19. Tento
štatút mu umožňuje poskytnúť ochranu t.j. opätovné zaradenie do toho istého
RD družstva na sezónu 2019/20, za predpokladu že sa zranil počas
prebiehajúcej sezóny a teda nepretekal a netrénoval vôbec, alebo podstatnú
časť sezóny.
Štatút zraneného športovca sa udelí na základe potvrdenia štatútu zraneného
pretekára podľa pravidiel FIS.
1. Za športovca podľa tejto časti Súťažného poriadku sa považuje len člen
niektorého reprezentačného družstva podľa platného Súťažného poriadku
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(ďalej len reprezentant), ktorý má podpísanú platnú reprezentačnú
zmluvu, alebo podpísaný štatút reprezentanta SR.
2. Reprezentant, ktorý v sezóne 2018/19 pre zranenie nemôže vykonávať
športovú prípravu alebo súťažiť a ktorý spĺňa všetky podmienky podľa tejto
časti, bude opätovne zaradený do ekvivalentného RD družstva na
nasledujúcu sezónu.
3. Za zranenie sa pre túto časť Súťažného poriadku považuje poškodenie
zdravia, ktoré znemožňuje športovcovi výkon športovej činnosti úplne
alebo len s veľkými ťažkosťami, pričom takéto zranenie musí byť
preukázané lekárskou správou alebo iným obdobným dokumentom,
v ktorých musí byť zreteľne uvedená najmä, ale nie len diagnóza a doba
liečenia a ktoré musia obsahovať pečiatku a podpis lekára.
4. Za zranenie sa nepovažuje poškodenie zdravia, ktoré si športovec spôsobil
úmyselne, alebo pod vplyvom návykovej látky, alebo zranenie ktoré nie je
možné preukázať spôsobom podľa predchádzajúceho bodu.
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VII. ADRESÁR
Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Prezident SLA

Ivanič Ivan
tel.: 0905 641 269
e-mail: ivo.ivanic@slovak-ski.sk

Generálny sekretár SLA

Cagala Radovan
tel.: 0917 171 846
e-mail: sekretariat@slovak-ski.sk

Sekretariát SLA

Kubusová Denisa
tel.: 0918 249 159
e-mail: office@slovak-ski.sk

PREDSEDNÍCTVO AD SLA
Predseda

Garaj Ján
tel.: 0905 639 234
e-mail: jan.garaj13@gmail.com

Podpredseda

Dluhuš Patrik
tel.: 0905 853 140
e-mail: dluhos.snv@gmail.com

Členovia

Puttera Jozef
tel.: 0907 913 743
e-mail: jozef.puttera@gmail.com
Bendik Peter
tel.: 0918 901 214
e-mail: peter.bendik1@gmail.com
Róbert Kasanický
tel.: 0903 624 877
e-mail: rkasanicky@gmail.com
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Športový riaditeľ

Sekretár

Didek Marek
tel.: 0917 171 832
e-mail: alpine@slovak-ski.sk
Senčeková Zuzana
tel.: 0915 869 769
e-mail: alpinesekretariat@slovak.ski.sk
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KOMISIA U12
Predseda

Uhnák Juraj
tel.: 0948 286 629
e-mail: juraj.uhnak11@gmail.com

Členovia

Augustínová Andrea
tel.: 0903 759 842
e-mail: augustinka4@gmail.com
Antoška Matej
tel.: 0902 641 158
e-mail: matej.antoska@gmail.com
Chorogwicki Martin
tel.: 0905 168 176
e-mail: apartmany.mia@gmail.com
Horanský Michal
tel.:0908 757 686
e-mail: michal.horansky@gmail.com

KOMISIA U16
Predseda

Chovaňák Pavol
tel.: 0917 448 364
e-mail: pchovanak@gmail.com

Členovia:

Holíšik Juraj
tel.: 0903 753 033
e-mail: holonator@zoznam.sk
Petruf Miroslav
tel: 0903 508 672
e-mail: miropetruf@gmail.com
Mažgút Rastislav
tel.: 0907 870 200
e-mail: rastislavmazgut@gmail.com
Murínová Zuzana
tel.: 0908 585 878
e-mail: zuzanamurinova@yahoo.com
Siráň Vladimír
tel: 0911 712 311
e-mail: vladimir.siran@gmail.com
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SUBKOMISIA U21 ŽENY
Predseda

Boris Anton
tel.: 0905 247 701
e-mail: ski.boris@gmail.com

Členovia

Pavelka Juraj
tel.: 0903 248 209
e-mail: lyzovanie@gmail.com
Poprocká Miroslava
tel.: 0905 247 701
e-mail: mirka.poprocka@gmail.com

SUBKOMISIA U21 MUŽI
Predseda

Sanitrár Ján
tel.: 0949 712 303
e-mail: slovakiasx@gmail.com

Členovia

Košík Radoslav
tel.: 0903 653 133
e-mail: kosik@liptovnet.sk
Kutlík Matej
tel.: 0911 153 005
e-mail: matej.kutlik@gmail.com

Strana 66 z 71

TRÉNERSKA RADA AD
Členovia

Gemza Matej– RD A ženy
tel.: 0907 901 916
e-mail: matogemza@gmail.com
Žampa Tomáš – RD A muži
tel.: 0903 904 837
e-mail: tom.zampa@gmail.com
Boris Anton – RD U21 ženy
Sanitrár Ján – RD U21 muži
Chovaňák Pavol - predseda U16
Uhnák Juraj – predseda U12
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KOMISIA MASTERS
Predseda

Krasula Pavel
tel.: 0911 425 381
e-mail: krasula@slovanet.sk

Členovia

Horský Jozef
tel: 0903 107 388
e-mail: jozef.horsky@post.sk
Chmelík Martin ml.
tel: 0905 939 161
e-mail: bzzuc0@hotmail.com
Ambroz Dušan
tel: 0903 253 543
e-mail: asc@asclyziarskyklub.sk
Ternavský Vladimír
tel.: 0905 903 058
e-mail: ternavski@ternavski.sk

KOMISIA SPEEDSKI
Predseda

Ing. Ondrášik Jozef
tel: 0918 311 183
e-mail: ondrasik3@gmail.com

Členovia

Bekeš Ondrášiková Veronika
tel: 0908 273 728
e-mail: info@speedski.sk
Bekeš Michal
tel: 0905 460 057
e-mail: info@speedski.sk
Ing. Cagala Radovan
tel: 0917 171 846
e-mail: sekretariat@slovak-ski.sk
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TECHNICKÍ DELEGÁTI ÚAD SLA
Boris Anton
tel.: 0905 247 701
e-mail: ski.boris@gmail.com
Geleta Juraj
tel.: 0917 056 373
e-mail: juraj.geleta@gmail.com
Juris Miroslav
tel.: 0903 974 757
e-mail: miroslav.juris@gmail.com
Kupčo Martin ml.
tel.: 0907 821 593
e-mail: kupco@esl.sk
Lengyel Branislav
tel.: 0905 626 254
e-mail: lengyel@1skimastersclub.sk
Štancel Jaroslav
tel.: 0903 906 066
e-mail: stancel@videocom.sk
Štrkolec Miroslav
tel.: 0905 603 391
e-mail: strkolec@pobox.sk
Tréger Vlastimír
tel.: 0905 508 620
e-mail: treger@j.imafex.sk
Žák Peter
tel.: 0905 866 558
e-mail: zakretep@gmail.com
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TECHNICKÍ DELEGÁTI FIS
Gantnerová Janka
tel.: 0903 707 812
e-mail: gantnerova@gmail.com
Palovičová Jana
tel.: 0905 644 441
e-mail: palovicova@liptour.sk
Šoltýs Michal
tel.: 0905 346 904
e-mail: dr.soltys@gmail.com
Sinay Juraj
tel.: 0905 299 111
e-mail: juraj.sinay@tuke.sk
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ELEKTRONICKÉ MERANIA – ČASOMIERY
Sport Timing Slovakia s.r.o.
Hlavné námestie 37
060 01 Kežmarok, Slovakia
Mgr. Jaroslav Štancel - Konateľ spoločnosti
Tel: +421 903 906 066
Email: stancel@videocom.sk
ČASOMIERA PT
František TOMAN
Žiarska 601/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/ 553 1295
mobil: 0908 927 883
http://www.casomierapt.sk
e-mail: toman@casomierapt.sk
KK SPORT Timing
Rastislav MAŠLONKA
tel./fax: 052/ 452 2991
mobil: 0903 614 641
E-mail: kk-sporttiming@stonline.sk
TIMING.sk
Ing. Ľuboš ŠABÍK
mobil: 0905 262 358
E-mail: LSabik@timing.sk
Karol ŠLACHTA
Nábrežie A.Stodolu 1808, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/ 552 1779
mobil:0903 924 475
E-mail: karol@slachta.sk
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