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1. Úvod
1.1. Všeobecné ustanovenia.
Tento Súťažný poriadok Bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej len BÚ SLA)
vydáva predsedníctvo BÚ SLA a schvaľuje ho predsedníctvo SLA. Je platný pre všetky preteky
v behu na lyžiach pre sezónu 2017/2018, ktoré sú usporiadavané BÚ SLA a asociovanými klubmi
(oddielmi) a nadväzuje na nadriadené pravidlá lyžiarskych pretekov (ďalej PLP) zverejnené na
webovej
stránke
SLA.
Všetky predchádzajúce súťažné poriadky strácajú platnosť.

1.2. Pravidlá lyžiarskych pretekov
Preteky budú usporiadané podľa pravidiel lyžiarskych pretekov (verzia 2017) http://www.slovakski.sk/editor/Michal/STK/2016/ICR_Preklad_FIS_pravidla_v_slovenskom_jazyku_verzia_2016.pdf
a tohoto Súťažného poriadku.
Slovenská lyžiarska asociácia vypisuje a riadi pre nastávajúce súťažné obdobie 2017/2018 tieto
preteky v kategórii „A“:
●
●
●
●
●
●
●

Majstrovstvá SR dospelých, dorastu, žiactva a veteránov v behu na lyžiach
Majstrovstvá SR dospelých, dorastu a žiactva v behu na lyžiach v šprinte
Majstrovstvá SR dospelých, dorastu a žiactva v behu na lyžiach v tím šprinte
Slovenský pohár mladšieho a staršieho žiactva v behu na lyžiach
Slovenský pohár dorastu v behu na lyžiach
Slovenský pohár juniorov a dospelých v behu na lyžiach
Slovenský pohár veteránov v behu na lyžiach

2. Dôležité ustanovenia
2.1. Členstvo v SLA a registrácia pretekárov BÚ SLA
2.1.1. Preukaz člena SLA
Preukaz člena SLA vydáva sekretariát SLA (Karpatská 15, 058 01 Poprad) na základe vyplnenej
prihlášky prostredníctvom klubu/oddielu, ktorý je registrovaný v SLA a tiež na webovej stránke SLA
(http://www.slovak-ski.sk/sla/tlaciva.html ).
Členstvo v SLA upravuje Registračný, prestupový a licenčný poriadok SLA, ktorý je zverejnený na
stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html

2.1.2. Registrácia pretekára v BÚ SLA
Všetci pretekári, ktorí sa zúčastňujú pretekov SLA by mali byť registrovaní v SLA a mali by byť
evidovaní na súpiske klubu.
Súpiska klubu sa nachádza na stránke: http://www.slovak-ski.sk/evidencia/formulare/.
Pre účasť na medzinárodných pretekoch musia byť registrovaní v SLA a musia mať pretekári platný
FIS kód.
FIS kód zabezpečuje pre všetkých členov RD (okrem RD masters a UNI) na začiatku sezóny BÚ
SLA. Ak sa do nominácie na vrcholné podujatie dostane v priebehu sezóny športovec, ktorý nie je
zaradený v RD, tak FIS kód mu musí zabezpečiť jeho materský klub.
Nominácia na vrcholné podujatia (a účasť na podujatiach) FIS je možná iba s platným FIS kódom,
preto odporúčame klubom, aby potencionálnym účastníkom, ktorí nie sú zaradení v RD, zabezpečili
FIS kód prostredníctvom SLA (cena do 30.11. 33,- €, od 1.12. 100,- €).
www.slovak-ski.sk
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2.2. Vekové kategórie
Pre sezónu 2017/2018 je určené zaradenie pretekárov podľa ročníkov do jednotlivých vekových
kategórií nasledovne:
mladšie žiactvo

2006, 2007 a mladší

staršie žiactvo

2004 a 2005

mladší dorast

2002 - 2003

starší dorast

2001 - 2000

juniori, juniorky

1998 - 1999

ženy

1997 a staršie

muži

1997 a starší

Žiacke kategórie sa musia vyhodnocovať samostatne po ročníkoch narodenia. Najmladší žiaci,
ročník 2007 a mladší, sa vyhodnocujú spolu.
Veteráni A

1979 - 1988

Veteránky A

1979 - 1988

Veteráni B

1969 - 1978

Veteránky B

1969 - 1978

Veteráni C

1959 -1968

Veteránky C

1968 a staršie

Veteráni D

1949 - 1958

Veteráni E

1948 a starší

Podľa čl. 341.1 PLP a tohto Súťažného poriadku sú do jednotlivých kategórií zaradení pretekári
a pretekárky podľa ich veku. Podmienky účasti na pretekoch (veková kategória) sa musia uviesť
v „Rozpise pretekov“.

2.3. Slovenský pohár a výkonnostný rebríček
2.3.1. Slovenský pohár
Na sezónu 2017/2018 je vypísaná súťaž o Slovenský pohár (ďalej len SP) v kategóriách
uvedených v bode 2.2 súťažného poriadku.

2.3.3. Podmienky pre zaradenie pretekára do súťaže o Slovenský pohár
Pretekár, ktorý chce súťažiť v súťaži o Slovenský pohár v behu na lyžiach, musí byť registrovaný v
BÚ SLA. Pri výpočte získaných bodov do celkového poradia v súťaži musí mať pretekár
absolvované aspoň 3 podujatia. Podmienkou pre celkové víťazstvo v súťaži je absolvovať aspoň
jedny preteky klasickou technikou.

2.3.4. Výkonnostný rebríček
2.3.4.1. Do výkonnostného rebríčka sa budú počítať len preteky Slovenského pohára a majstrovstiev
SR. Pri zostavovaní výkonnostného rebríčka budú aplikované pravidlá FIS pre výpočet FIS bodov.
2.3.4.2. FIS body v kategóriách dospelých sa počítajú rovnako, ako doteraz:
Z bodovej hodnoty prvých piatich pretekárov sa vyberú tri najlepšie (najnižšie), spočítajú sa a súčet
sa vydelí 3,75. Takto vypočítaná hodnota je bodovou hodnotou prvého pretekára. Body ďalších
pretekárov sa počítajú podľa vzorca pre výpočet FIS bodov.
Návod pre výpočet FIS bodov v behu na lyžiach:
www.slovak-ski.sk
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Faktor (F)

800 v pretekoch s intervalovým štartom
1200 v stíhacích pretekoch s prestávkou, v pretekoch v šprinte (tu sa boduje
len kvalifikačné kolo)
1400 v pretekoch s hromadným štartom a v skiatlone
2800 v masových pretekoch a pretekoch na kolieskových lyžiach

Najprv si prepočítame časy všetkých pretekárov v kategórii na sekundy. Potom na časy v sekundách
použijeme nasledovný vzorec.

Príklad: 5 km klasicky, intervalový štart
Por.
1.
2.
3.

Meno
Skari
Smigun
Neumanová

Štát
NOR
EST
CZE

Čas
14:08,8 (To)
14:28,3
14:36,0

FIS body
0
18,38
25,64

FIS body (P) pre Smigun (Tx)
P=

800 x 868,3
848,8

- 800 = 18,38

alebo

P= (

868,3
-1) x 800 = 18,38
848,8

alebo

P= (

876,0
-1) x 800 = 25,64
848,8

FIS body (P) pre Neumanovú (Tx)
P=

800 x 876,0
848,8

- 800 = 25,63

FIS body sa vypočítajú na 2 desatinné miesta. Tisíciny sa zaokrúhľujú do 5 dole (7,344 = 7,34), nad
5 hore (12,565 = 12,57).
V žiackych a dorasteneckých kategóriách sa body pretekárov rátajú ako na pretekoch podľa
pravidiel FIS. Víťaz kategórie má vždy 0.00 bodov.

2.3.4.3. Tlačivo pre výpočet FIS bodov nájdete aj na
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
2.3.4.4. Ak v kategórii dospelých nedokončí minimálne 5 pretekárov a ak niektorý z pretekárov
do piateho miesta nemá FIS body, prípadne ak niektorý z týchto pretekárov má vyššie FIS
body, ako sú uvedené body pod tabuľkou, použijú sa pre výpočet body 176 pre individuálne
preteky, 264 pre preteky v šprinte a pursuit, 308 pre hromadné štarty a skiatlon.

www.slovak-ski.sk
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2.3.4.5. Ak na piatom mieste skončia dvaja pretekári, prípadne na štvrtom mieste traja
pretekári, atď. pre výpočet sa použijú najlepšie FIS body.
2.3.4.6. FIS body pretekára pre dištančné preteky a pre preteky v šprinte predstavujú priemer
z 5 platných výsledkov pre každý formát.
Ak má pretekár menej ako 5 platných výsledkov, priemer bude násobený nasledovne:
Ø najlepších 4 výsledkov x 1,1
Ø najlepších 3 výsledkov x 1,2
Ø najlepších 2 výsledkov x 1,3

2.4. Pridelenie pretekov
Usporiadanie pretekov kategórie „A“ je udeľované oddielom / klubom, ktoré sa o ich usporiadanie
prihlásia. Prednostne je usporiadanie zverené tým, ktorí majú k dispozícii homologizované trate,
ktoré parametrami zodpovedajú požadovanej úrovni pretekov. Na ich náklady s usporiadaním
pretekov môže BÚ SLA podľa svojich možností prispieť.
Kluby, ktoré majú záujem o usporiadanie pretekov v sezóne 2018/2019 zašlú svoje ponuky
najneskôr do 30. apríla 2018 na e-mailovú adresu peter.durco@gmail.com do kópie na
crossscountry@slovak-ski.sk.
Žiadosť o usporiadanie pretekov na kolieskových lyžiach v roku 2018 zašlú záujemcovia do toho
istého termínu. Tento termín je dôležitý z hľadiska plánovania a zladenia prípravy reprezentantov,
ktorých účasť na týchto pretekoch je dôležitá/žiadúca.

2.5. Homologizácia tratí
Detailný homologizačný proces je popísaný vo FIS homologizačnom manuále na stránke FIS:
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/CrossCountry/04/26/87/Homologationmanual2012_VersionJAA4inclcover_English.pdf
Platnosť homologizácie trate je 5 rokov (viď čl. 311.2. PLP). Po piatich rokoch je možné predĺžiť
certifikát na obdobie ďalších piatich rokov.
Usporiadatelia, ktorí majú záujem o homologizáciu novej bežeckej trate alebo o predĺženie platnosti
„Certifikátu o homologizácii bežeckej trate“ sa písomnou žiadosťou obrátia na BÚ SLA.
V žiadosti musí byť uvedené meno žiadateľa, kontakt (telefón, e-mail), názov lyžiarskeho strediska
a homologizovanej trate, prípadne číslo certifikátu s končiacou platnosťou a úroveň plánovaných
pretekov (miestne/regionálne, národné, medzinárodné). Odporúča sa, aby usporiadateľ prišiel
s návrhom modernizácie tratí podľa vývoja bežeckých disciplín a nových požiadaviek FIS.
Pri akýchkoľvek otázkach pre návrhy a následnú homologizáciu tratí sa informujte u predsedu ŠTK.

2.6. Pokyny pre usporiadateľov
2.6.1.

Ubytovanie pretekárov

Odporúčame usporiadateľom, aby na viacdňových pretekoch zaistili pretekárom a ich tímom
ubytovanie, prípadne aby aspoň uviedli zoznam ubytovacích zariadení s voľnou kapacitou pre
predpokladaný termín pretekov a ich kontakty.

www.slovak-ski.sk
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2.6.2.

Postup pri preložení alebo zrušení pretekov

Ak usporiadateľ v prípade vyčerpania všetkých možností (navážanie snehu, preloženie na náhradné
trate, skrátenie použitých okruhov pri zachovaní dĺžky a spôsobu behu, atď.) je nútený uvažovať
o zrušení alebo preložení pretekov, najprv o svojom zámere informuje TD pretekov, predsedu ŠTK,
športového riaditeľa BÚ SLA a oznámi svoje rozhodnutie elektronicky na sekretariát SLA
(info@slovak-ski.sk). Z dôvodu poistenia podujatí, organizátori to musia vykonať tri dni pred
termínom pretekov uvedenom v propozíciách. Až po dohode s nimi vykoná všetky potrebné
opatrenia - informuje zástupcov prihlásených klubov. V prípade, že sa mení iba miesto konania
pretekov, stačí stručná informácia s časovými údajmi a nahlásenie na sekretariát SLA (kancelária
pretekov, prezentácia, tréning, porada). Ak sa mení usporiadateľ, treba vydať nové propozície.
Všetky informácie týkajúce sa pretekov budú umiestnené na stránke
www.slovak-ski.sk

2.6.3.

Odovzdávanie medailí a diplomov

V kategóriách žiactva zabezpečí organizátor podujatí (okrem M-SR) odovzdanie medailí a diplomov
pre prvých troch v poradí.

2.6.4.

Zdravotná služba

Usporiadateľ je povinný zaistiť počas doby trvania pretekov prítomnosť zdravotnej služby/lekára,
ktorý je zodpovedný za zaistenie prvej pomoci a prípadnú dopravu pacientov do najbližšieho
zdravotníckeho zariadenia. Neoddeliteľnou súčasťou pretekov je aj tréning pred pretekmi.

2.6.5.

Informácie do médií

Usporiadatelia pretekov sú povinní podať informácie o pretekoch do médií a výsledky aktuálne
nahlásiť aj na:
TASR: Martin Papay, mobil: 0905 251 193, e-mail:martin.papay@gmail.com
redakcia tel.: 02 59 210 544, email: sport@tasr.sk
SITA: redaktor Daniel Šarga, mobil: 0905 254 407, email: sarga@sita.sk,
redakcia tel.: 02 52 492 788, email: sport@sita.sk

2.6.6.

Účasť zahraničných pretekárov

Zahraniční pretekári môžu štartovať na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou. V týchto
pretekoch tituly nezískavajú. Usporiadateľ v prípade umiestnenia na 1. – 3. mieste organizuje
dvojaké vyhlásenie: v absolútnom poradí a v poradí pretekárov registrovaných v BÚ SLA.
Vyhotovujú sa aj dve výsledkové listiny.

2.6.7.

Správa o podujatí

Usporiadatelia M-SR a Slovenského pohára sú povinní do 7 dní od ukončenia pretekov predložiť
správu o priebehu pretekov predsedovi ŠTK BÚ SLA. Súčasťou správy sú aj návrhy usporiadateľa
na zmenu, prípadne doplnenie súťažného poriadku pre nasledujúcu sezónu 2018/2019.

2.6.8. Zúčtovanie pretekov
Usporiadateľ je povinný podať zúčtovanie pretekov na sekretariát do výšky maximálne stanovenej
refundácie do 14 dní od uskutočnenia pretekov, najneskôr do 6. apríla 2016 (správa z podujatia,
fotodokumentácia na CD, prípadne nahrať foto do galérie na webe SLA, vyúčtovanie, kópie
dokladov, vyplnené tlačivo SLA).
Ak nesplní usporiadateľ všetky úkony uložené PLP a súťažným poriadkom, v sezóne 2017/2018,
môže mu byť krátený rozpočtovaný finančný príspevok.

www.slovak-ski.sk

Strana 8 / 41

Súťažný poriadok 2017 / 2018
Slovenská lyžiarska asociácia - Bežecký úsek

2.7. Rozpis pretekov
2.7.1. Povinnosť usporiadateľa pretekov kategórie A
Usporiadatelia pretekov zaradených do kategórie „A“, riadených BÚ SLA, sú povinní:
●

●

●

●
●
●

Predložiť na schválenie rozpis pretekov elektronickou poštou 3 týždne pred konaním
pretekov ŠTK BÚ SLA na adresu: peter.durco@gmail.com. Obsah rozpisu je uvedený
v PLP.
Administrovať svoje podujatie (zaevidovať / nahrať podujatie, zverejniť propozície,
prihlásenia, plagát, zmeny, výsledky zaslať v xml. formáte na vysledky@slovak-ski.sk)
a zverejniť ich vo formáte pdf a prostredníctvom vnútornej sekcie web stránky SLA.
V pretekoch kategórie „A“ uvádzať do „Rozpisu pretekov“ logá sponzorov SLA (zoznam
a vzory sú k dispozícii na poslednej strane Súťažného poriadku a u športového riaditeľa BÚ
SLA, email: crosscountry@slovak-ski.sk).
Zverejniť konanie pretekov cez vnútornú sekciu web stránky SLA najneskôr 2 týždne pred
termínom podujatia.
Uvádzať v rozpise pretekov osobu s číslom telefónu (faxu), ktorá bude prijímať oznamy
o neštartujúcich pretekároch do doby ukončenia prezentácie.
Pozvať písomne alebo elektronickou poštou, delegovaného funkcionára (TD) uvedeného
v Súťažnom poriadku v bodoch 3. a 4. a zabezpečiť pre TD ubytovanie vrátane plnej
penzie.

2.8. Prihlášky
2.8.1.

Online prihlášky

TJ/LO/LK zodpovedajú podľa č. 215 PLP za včasné on-line prihlásenie pretekárov, u ktorých je
reálna účasť na pretekoch prostredníctvom web stránky SLA.

2.8.2.

Doručenie prihlášky

Prihláška musí byť doručená najneskôr 24 hodín pred žrebovaním.

2.8.3.

Forma prihlášky

Prihláška musí (pri zvýhodnenom štartovnom) byť vyplnená on-line zo stránky www.slovak-ski.sk,
prípadne napísaná na predpísanom tlačive (vzor http://www.slovak-ski.sk/evidencia/formulare/).
Musí obsahovať neskrátené meno a priezvisko, dátum narodenia a registračné číslo pretekára
v SLA. Ak pretekár je držiteľom aktívneho FIS kódu, do prihlášky sa uvedie jeho FIS kód. Ostatné
prihlásenia (emailom alebo písomne) budú sankcionované vyšším štartovným. Prihláška cez telefón
nie je možná!

2.8.4. Prihlášky na preteky FIS
Prihlášky na preteky FIS musí klub, resp. pretekár nahlásiť športovému riaditeľovi BÚ SLA najneskôr
14 dní pred konaním pretekov na predpísanom tlačive FIS – entry form. V prihláške je povinné
uviesť FIS kód pretekára. Registračné číslo pretekára v SLA sa do tejto prihlášky neuvádza.

www.slovak-ski.sk
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2.9. Prezentácia a štartovné
2.9.1.

Forma súpisky pretekárov

Pri prezentácii je vedúci družstva, resp. pretekár, povinný predložiť súpisku pretekárov potvrdenú
pečiatkou sekretariátu SLA. Súpiska musí obsahovať kategóriu, meno pretekára, dátum narodenia,
registračné číslo preukazu SLA.
Vzor je na adrese http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html. Ak klub
prezentoval svojich pretekárov len telefonicky, súpisku musí predložiť najneskôr pri preberaní
štartovných čísel.

2.9.2.

Projekt mzdovej dotácie

Súpisky pretekárov, ktoré sa budú započítavať do projektu mzdovej dotácie a do hodnotenia klubov,
musia byť na sekretariát SLA doručené najneskôr do 15.12. 2017. Pred prvými pretekmi
započítavanými do SP BÚ SLA prostredníctvom web stránky zverejní kluby/oddiely, ktoré predložili
požadované súpisky a budú započítavané do projektu mzdovej dotácie. Pre výpočet mzdovej
dotácie sa budú brať len pretekári uvedení na súpiske k 15.12.2017. Súpisku je možné počas
sezóny doplňovať.

2.9.3.
Aktuálna

Vzor súpisky
súpiska

2.9.4.

sa

nachádza

na

adrese:

http://www.slovak-ski.sk/evidencia/formulare/.

Prezentácia pretekárov

Prezentáciu musia pretekári/kluby vykonať do hodiny uvedenej v rozpise. Ak sa pretekár, alebo časť
výpravy z dôvodu „vyššej moci“ nemôže k prezentácii dostaviť včas osobne, musí usporiadateľa
kontaktovať telefonicky a záväzne prezentovať pretekárov do konca doby prezentácie podľa rozpisu,
inak nebude zaradený do losovania a nebude v pretekoch štartovať.

2.9.5.

Štartovné

V pretekovej sezóne 2017/2018 sa na pretekoch usporiadaných SLA môžu zúčastniť pretekári bez
obmedzenia. Podmienkou je úhrada štartovného podľa pokynov v rozpise pretekov.
Medzinárodná účasť musí byť uvedená v rozpise pretekov a rozpis schválený predsedom ŠTK BÚ.
Maximálna úhrada štartovného v pretekoch SP pre registrovaných členov SLA uvedených na
súpiske klubu a prihlásených prostredníctvom www.slovak-ski.sk (on-line):
● kategória žiactva
3€
● kategória dospelých a dorastu
5€
● kategória veteránov
3€
Štartovné pre pretekárov neuvedených na súpiske klubu a neprihlásených prostredníctvom
www.slovak-ski.sk (on-line), určí usporiadateľ v rozpise pretekov. BÚ SLA odporúča vyššie
štartovné.
Úhrada štartovného uvedeného v rozpise pretekov je splatná najneskôr pri prezentácii!
Zahraniční pretekári platia pri pretekoch v SR štartovné pri pretekoch Slavic Cup-u podľa predpisov
platných pre daný ročník - 7,50 €.

2.10. Žrebovanie a porada vedúcich tímov
www.slovak-ski.sk
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2.10.1. Listina bodov
Pri pretekoch SP a majstrovských pretekoch žiactva uvedených v kalendári SLA sa berie do úvahy
dosiahnuté priebežné poradie v SP u pretekárov, v prípade FIS pretekov aktuálna listina FIS bodov.

2.10.2. Výkonnostné skupiny
Tvorba výkonnostných skupín pri medzinárodných pretekoch sa riadi medzinárodnými pravidlami
FIS o nasadzovaní pretekárov.

2.10.3. Preteky tím šprintov a mix tím šprintov
Preteky tím šprintov a mix tím šprintov sa riadia platnými PLP. Zvlášť upozorňujeme na článok 313.4
PLP. Porušenie PLP je dôvodom na sankcionovanie klubu.

2.10.4. Porada vedúcich družstiev
Na porade a losovaní zastupuje klub vždy len jeden zástupca, ktorý sa zapíše do prezenčnej listiny
pred poradou. Všetky námety a pripomienky budú riešené na porade. Na pripomienky vznesené
mimo poradu sa nebude brať zreteľ a nebudú riešené.

2.10.5. Termín porady vedúcich družstiev
Porada vedúcich tímov sa začne najskôr 1 hodinu po skončení prezentácie.

2.10.6. Štartovné za neštartujúceho pretekára
Za prihláseného pretekára, ktorý nebol prezentovaný ako neštartujúci najneskôr 2 hodiny pred prvým
štartom pretekov, môže usporiadateľ vyžadovať štartovné.

2.10.7. Zápis z porady vedúcich družstiev
Z porady vedúcich družstiev musí byť spracovaný zápis, ktorý bude vyvesený na informačnej tabuli
min. 2 hod. pred štartom pretekov a musí v ňom byť uvedené (plán štadióna, testovacie a
zahrievacie trate, časy, kedy trate už musia byť voľné a ďalšie dôležité informácie, ktoré nie sú
v rozpise).

2.11.

Trate a testovanie lyží

2.11.1. Trate
Trate pre preteky sú definované v PLP článok 311.

2.11.2

Testovacie stopy

Usporiadateľ pretekov je povinný vytýčiť testovacie stopy a stopy pre rozbehanie pretekárov
v rovnakej kvalite, ako je preteková trať. Pre testovanie lyží sa odporúča oddelená stopa. Súťažný
výbor (SV) môže povoliť inštaláciu fotobuniek na skúšanie lyží s podmienkou, že budú odstránené
najneskôr 5 min. pred štartom prvej kategórie. (344.2 PLP).

2.12. Výsledky
2.12.1. Obsah výsledkových listín
V oficiálnych výsledkových listinách (OVL) sa musia:
www.slovak-ski.sk

Strana 11 / 41

Súťažný poriadok 2017 / 2018
Slovenská lyžiarska asociácia - Bežecký úsek

●

uvádzať dĺžky tratí, na ktorých sa preteky bežali a ich parametre (HD – výškový rozdiel, MC
– najvyššie súvislé stúpanie a TC – sumár všetkých stúpaní na trati)
● uvádzať pre všetkých pretekárov ročníky narodenia,
● v žiackych kategóriách vyhodnocovať výsledky podľa ročníkov narodenia,
● v kategóriách žiactva, dorastu a dospelých uvádzať víťaza podľa medzinárodných FIS
bodov, ako je uvedené v tomto súťažnom poriadku,
● uvádzať štvormiestne skratky klubov, ktorých zoznam je uvedený v súťažnom poriadku,
● uvádzať počet prihlásených a prezentovaných pretekárov, ako aj meno a klubovú
príslušnosť, ktorí preteky vzdali.
● na pretekoch M–SR v spoločnej kategórii mužov a juniorov, resp. žien a junioriek na
rovnakej trati a spoločných pretekoch /dlhé trate, šprint/, je usporiadateľ povinný vyhlasovať
dosiahnuté výsledky a udeliť medaile:
a) spoločne v kategórii mužov a juniorov, žien a junioriek,
b) v kategórii juniorov a junioriek zvlášť:
● ak preteky dokončia menej ako traja pretekári, bude vyhodnotený iba víťaz
● juniorské kategórie budú v šprinte vyhodnotené z konečného umiestnenia
Medailové umiestnenie a titul „Majster SR“ môžu získať len pretekári so Slovenským občianstvom
a členstvom v SLA. Ak sa M-SR zúčastnia zahraničný pretekári (preteky musia byť v propozíciách
a podľa Súťažného poriadku vyznačené ako preteky „s medzinárodnou účasťou“) a umiestnia sa na
1. mieste, získajú titul Medzinárodný majster Slovenskej republiky bez udelenia medaile.
V štartovacej listine pri seniorských kategóriách je potrebné označiť juniorskú kategóriu písmenom
„J“ a pretekárov kategórie dorastu písmenom „D“.

2.12.2. Výsledky v XML tvare
Každý usporiadateľ podujatí BÚ SLA je povinný zasielať výsledky z podujatia v podobe XML v tvare:
číslo kódexu podujatia.xml na adresu vysledky@slovak-ski.sk v deň konania podujatia. V prípade
ručného merania sa použije konvertor z XLS na XML, ktorý dodá BÚ SLA na požiadanie.

2.13. Rôzne
2.13.1. Účasť na pretekoch
Pretekári, funkcionári, činovníci a ostatní účastníci pretekov, sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečenstvo.

2.13.2. Detský kútik
Každý usporiadateľ je povinný zriadiť pri pretekoch tzv. detský kútik, v ktorom budú k dispozície lyže
pre najmenšie deti. Lyže zabezpečí BÚ SLA. Úlohou usporiadateľa bude zabezpečiť detský kútik
personálne s plnou zodpovednosťou za zverený materiál.

2.13.3. Ekonomické zabezpečenie pretekov
Pre preteky a súťaže usporiadané a riadené SLA v súťažnom období 2017/2018
uvedené zásady ekonomického zabezpečenia a ich doplnky:

platia nižšie

a) úhrada nákladov spojených s účasťou na M-SR, Slovenský pohár a ostatných
pretekoch, hradí účastníkom vysielajúca organizácia,
b) delegovanému TD BÚ SLA, prináležia na pretekoch SP a MSR diéty, cestovné a stravné
v zmysle zákona a odmena 40,00 € za pracovný deň. Na pretekoch FIS patrí národnému
technickému delegátovi bez licencie TD FIS odmena 40,00 € za pracovný deň,
technickému delegátovi s platnou FIS licenciou v zmysle pravidiel FIS, čl. 304.1.2.
Súčasťou predloženého cestovného príkazu je aj predložená správa TD, ktorú TD
zasiela na e-mail športového riaditeľa, sekretariát SLA a predsedovi ŠTK. TD si
vyúčtovanie akcie vysporiada na sekretariáte SLA.
c) časť nákladov spojená s technickým zabezpečením pretekov pre kategóriu dospelých,
dorastu, žiactva a veteránov bude usporiadateľom pretekov (majstrovských súťaží, SP,
FIS) refundovaná prostredníctvom SLA.
Ak sa preteky alebo ich časť neuskutočnia (napr. nepripravený tréning v zmysle PLP, príp. zrušená
niektorá kategória) je TD, ako zástupca SLA, oprávnený navrhnúť zníženie čiastky k refundácii na
preteky. Pri všetkých nákladoch je nutné dbať na hospodárnosť vynaložených finančných
prostriedkov. Vyúčtovanie refundácie sa robí vystavením faktúry usporiadateľom na SLA vo výške
www.slovak-ski.sk
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poskytnutej
refundácie.
K faktúre na jednotnom tlačive (http://www.slovak-ski.sk/sla/tlaciva.html), sa uvedú položky, doklad
(č. faktúry, pokladničného dokladu, zmluvy atď.) a kópie dokladov. (pre prípad kontroly) a meno
zodpovedného pracovníka.
Refundácie sa týkajú výhradne na krytie nasledovných nákladov:
1.) technické zabezpečenie súťaží
2.) prenájom
3.) odmeny za vykonanú prácu – podľa kvalifikácie
4.) cestovné
5.) stravné podľa opatrenia č. 290/2014 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
s účinnosťou od 1. novembra 2014
5 -12 hodín čiastka
4,20 €
12-18 hodín čiastka
6,30€
Nad 18 hodín čiastka
9,80€
6.) občerstvenie
7.) propagácia, prenájom dopravných prostriedkov, vecné ceny, základné materiálne
zabezpečenie.
Ich vyúčtovanie je nutné vykonať v zmysle Ekonomickej smernice SLA
http://www.slovak-ski.sk/editor/Denisa/ekonomicka_smernica_SLA.pdf
Čiastka, ktorou môže BÚ SLA prispieť na usporiadanie pretekov sa vypočíta nasledovne:
Každému usporiadateľovi sa spočítajú body pridelené podľa nasledovných kritérií:
bodov je za pretekový deň
100
bodov za šprint
50
bodov za tréningový deň pred pretekmi
60
bodov za Kros šprint
100
50
bodov za stíhacie preteky (Pursuit)
Body za všetky preteky FIS a kategórie „A“ sa spočítajú najprv za jednotlivé preteky a spočíta sa aj
celková suma bodov. Jednotlivé hodnoty bodov sa vydelia sumou všetkých bodov a vynásobia 100.
Vypočítané číslo dá percentuálnu hodnotu výšky dotácie na jednotlivé preteky.
Ďalej BÚ SLA uhradí pre usporiadateľov náklady na TD FIS, ATD FIS a časomieru.

2.13.4. Nominácia funkcionárov
Nomináciu delegovaných funkcionárov pre preteky kategórie „A“ dospelých, veteránov, dorastu
a žiactva, zabezpečí SLA podľa nasledovných zásad:
-

-

technického delegáta (TD) a jeho náhradníka menuje BÚ SLA na návrh ŠTK–R
na základe návrhu usporiadateľa schvaľuje ŠTK BÚ SLA pre preteky MSR a Slovenský
pohár obsadenie týchto funkcií s požadovanou kvalifikáciou rozhodca bežeckého lyžovania
II. kvalifikačného stupňa:
riaditeľ pretekov
sekretár pretekov
veliteľ časomiery a spracovania dát
veliteľ tratí
veliteľ kontrol a bezpečnosti
Každý funkcionár pretekov môže vykonávať len jednu funkciu.
Na každé preteky je určený a predsedníctvom BÚ schválený TD a jeho náhradník. Predseda
ŠTK má právo delegovať iného TD ak sa pôvodne nominovaný TD a aj jeho náhradník
ospravedlnil.

2.13.5. Komerčné (reklamné) značenie
Umiestnenie a veľkosti reklám na výstroji pretekárov pri všetkých medzinárodných pretekoch
FIS v tomto súťažnom poriadku sa riadi pravidlami FIS. To znamená:
Celkový povrch všetkých komerčných plôch na tele jednej osoby nesmie presiahnuť 400 cm
2
na oblečení a 50 cm na pokrývke hlavy.

2

2

Maximálna plocha pre jedno logo na oblečení je 100 cm .
www.slovak-ski.sk
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Logá toho istého sponzora sa nesmú umiestniť jedno vedľa druhého, alebo jedno nad
druhým.
Reklama tabakových a alkoholických výrobkov je zakázaná (čl. 206.8 ICR)!

2.13.6. Ocenenie víťazov
V súťaži o Slovenský pohár budú ocenení celkoví víťazi v kategóriách veteránov, dospelých,
dorastu aj žiactva spoločne zo všetkých disciplín.
Oceneným celkovým víťazom Slovenského pohára sa môže stať iba člen SLA, ktorý je
taktiež uvedený na súpiske materského klubu.

2.13.7. Jednodňové preteky
Bežecký úsek odporúča všetkým usporiadateľom pretekov z poverenia SLA na jedno
dňových pretekoch, kde nie je zabezpečené ubytovanie pre pretekárov, plánovať začiatok
pretekov (štart) na 11.00 hod. Pri podujatiach, kde v jeden deň štartujú kategórie žiactva,
dorastu a dospelých spoločne, organizátor by mal uskutočniť vyhodnotenie (vyhlásenie
výsledkov) ihneď po dobehnutí celkovej kategórie žiactva alebo dorastu a dospelých.

2.13.8. Výnimka pre Bielu stopu
BÚ SLA udeľuje výnimku pre preteky Slovenský pohár dorastu a žiactva – Biela stopa
v podobe hromadného štartu, kde môže naraz štartovať viac kategórií. Kategórie musia byť
výkonnostne oddelené v jednotlivých koridoroch.

2.13.9. Striedavý štart
Povolený striedavý štart v najbližšej vyššej kategórii v sezóne 2017/2018 majú pretekári
v kategóriách staršieho dorastu, mladšieho dorastu a staršieho žiactva ročník 2004
neobmedzene.
Pretekári v kategóriách staršieho dorastu s platným FIS kódom môžu štartovať v pretekoch
FIS
v
kategórii
dospelých.
Pri pretekoch v šprinte dvojíc je možné postaršenie bez obmedzenia vo všetkých
kategóriách.

2.13.10. Tréningové tábory
Reprezentanti, ktorí majú naplánované výcvikové tábory podľa pokynov trénera RD, musia
sa ich zúčastniť a osobní tréneri musia týchto pretekárov uvoľniť. V prípade nesplnenia si
povinností, budú postihnutí podľa disciplinárneho poriadku a strácajú nárok na finančné
zabezpečenie z RD.

2.13.11. Reprezentačné oblečenie
Na podujatiach prihlasovaných a uhrádzaných prostredníctvom SLA (podujatia COC, Slavic
Cup-u, MC, ML, SP a FIS) sú členovia RD BÚ SLA povinní štartovať v reprezentačných
kombinézach BÚ SLA a na podujatiach vystupovať vo zverenom oblečení RD. Samozrejme
povinnosť sa týka aj oblečenia RD na stupňoch pre víťazov.

2.13.12. Preteky v nasledujúcej sezóne
Záujemcovia o usporiadanie FIS pretekov v sezóne 2018/2019 zašlú svoje žiadosti
o usporiadanie pretekov spolu s vyplneným tlačivom FIS Agreement do 31. mája 2018 aj na
adresu SLA prípadne elektronicky na crosscountry@slovak-ski.sk a kópiu na
peter.durco@gmail.com.

2.13.13. Poistenie pretekov
Všetky preteky kategórie „A“ sú poistené poistnou zmluvou v zmysle PLP. Zmluva je pre
usporiadateľov pretekov k nahliadnutiu na sekretariáte SLA.

2.13.14. Doping
Doping je vo všetkých lyžiarskych disciplínach prísne zakázaný.
Usporiadatelia všetkých pretekov kategórie „A“ zaistia pre prípadnú dopingovú kontrolu tieto
podmienky: vyhrievaná miestnosť, ak možno blízko bežeckého štadióna, kde bude
k dispozícii WC, umývadlo, stôl, stoličky a v dostatočnom množstve. nealkoholické nápoje
v originálnom balení s neporušeným uzáverom.
Zoznam zakázaných látok, zakázaných liekov, terapeutické výnimky a ďalšie informácie sú
zverejnené
a aktualizované
na
stránke
Antidopingovej
agentúry
SR
http://www.antidoping.sk.
www.slovak-ski.sk
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2.13.15. Pretekársky výstroj
Lyže:
-obe lyže musia mať rovnakú konštrukciu a musia mať rovnakú dĺžku
-minimálna dĺžka je výška pretekára mínus 100 mm,
-šírka pod viazaním minimálne 40 mm
-hmotnosť páru lyží minimálne 750g
-skĺznice - sú povolené stúpacie pomôcky v sklznici
Palice:
- musia byť použité palice konštantnej (nesmú byť teleskopické) a rovnakej dĺžky, každá
v jednej ruke
- dĺžka nesmie byť väčšia ako výška pretekára a nesmú byť kratšie ako od bokov po špičku
viazania
- nesmú dodávať cudziu energiu (napr. pružiny alebo mechanické zariadenia)
- dĺžka palíc pre klasickú techniku nesmie presiahnuť 83% výšky pretekára v pretekovej obuvi
od hrotu palice po upevnenie pútka
Ostatná pretekárska výstroj nepodlieha obmedzeniam.

2.13.16. Termínové listiny
Termínové listiny, rozpisy všetkých pretekov uvedených v tomto súťažnom poriadku a ich
výsledky budú zverejnené na webových stránkach www.slovak-ski.sk

2.13.17. Slávnostný ceremoniál
Slávnostný ceremoniál pri majstrovstvách SR začína hymnou SR. Pretekári na stupňoch
víťazov budú vyhlasovaní v poradí 3.-2.-1. a diplomy, medaile a ceny budú odovzdávané
v poradí 1. – 2. - 3.

2.13.18. Správa TD
Formulár správy TD je k dispozícii na stránke http://www.slovak-ski.sk/bezeckelyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html

2.3.19. Pripomienky
Pripomienky ku všetkým uvedeným adresám, (t.j. zmeny zástupcov klubov, adries atď.)
vrátane doplnenia neúplných údajov, oznámte predsedovi ŠTK BÚ SLA písomne alebo
ektronickou formou.

2.14.

Doplnenie Pravidiel lyžiarskych pretekov
2.14.1. Pravidlá Cross-Country Crossu

Pravidlá Cross-Country Crossu v behu na lyžiach - preteky lyžiarskej obratnosti (ďalej len
XCX) pre ktoré sú usporiadateľom dané viaceré možnosti ich organizácie.
MOŽNOSŤ č. 1: Preteky XCX sa organizujú ako intervalové preteky bez kvalifikácie, faktor
výpočtu FIS bodov sa určí na základe dĺžky trate podľa PLP.
MOŽNOSŤ č. 2: Preteky XCX sa skladajú z kvalifikačnej časti organizovanej ako intervalové
preteky. Po kvalifikácii štartujú najlepší pretekári v rozbehoch po 4-10 pretekároch
hromadným štartom. Výpočet FIS bodov podľa PLP.
Kvalifikácia: Štartové poradie v kvalifikácii podľa aktuálnej listiny FIS bodov. Ako poslední
štartujú pretekári bez bodov a ich poradie sa žrebuje. Súťažný výbor môže rozhodnúť
o tvorbe štartovej listiny ( nasadzovanie alebo žrebovanie).
Štartové intervaly sú zvyčajne 20 až 30 sekúnd.
Kvalifikácia a finále by mali na rovnakej trati.
V prípade, že sú dosiahnuté rovnaké kvalifikačné časy, pretekári sú radení podľa listiny
bodov. Pretekári s rovnakým kvalifikačným časom, ktorí nepostúpili do štvrťfinále, budú mať
vo výsledkovej listine rovnaké umiestnenie.
www.slovak-ski.sk
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Finále (štvrťfinále, semifinále, finále)
Variant A: Finálová časť začína štvrťfinálovými rozbehmi, v ostatných súťažiach podľa
rozhodnutia usporiadateľa, čo musí byť špecifikované v rozpise pretekov. Štartové
usporiadanie pre štvrťfinálové rozbehy je dané podľa výsledkovej listiny z kvalifikácie.
O spôsobe usporiadania rozbehov podľa počtu prihlásených a priebežnosti trate rozhodne
súťažný výbor, ktorý tiež stanoví vyraďovací systém. Odporúča sa použiť pavúk pre 16
pretekárov. Čas sa v štvrť a semifinálových rozbehoch pri použití pavúka so 16 pretekármi
nemeria. Postupujú prví dvaja pretekári z každého rozbehu. Do finále A bude zaradený prvý
a druhý pretekár z každého semifinálového rozbehu. B – finále sa nebeží. ( Identicky, ako pri
pretekoch šprintu so 16 pretekármi)
Pretekári s rovnakým umiestnením vo štvrťfinále resp. semifinále, ktorí nepostúpili do
ďalšieho kola budú vo výsledkovej listine klasifikovaní podľa ich časov dosiahnutých
v kvalifikácii. Lepšie poradie získa pretekár s lepším časom z kvalifikácie. Pri zhodnom
poradí vo finále budú mať všetci pretekári vo výsledkoch rovnaké poradie.
Variant B: Pre všetkých pretekárov možnosť absolvovať 2x kvalifikáciu, pričom prvý
kvalifikačný rozbeh je povinný a započíta sa lepší čas pre postup do finále B (6. - 12. miesto
z kvalifikácie) a do finále A (1. -6. miesto z kvalifikácie).
Štartovný systém a chybné štarty: viď PLP preteky šprintu
Trate: Trať by mala preveriť reakčné schopnosti pretekárov prispôsobiť sa rôznym rytmom
a terénnym zmenám. Mala by byť plynulá, bez ostrého brzdenia s použitím nasledujúcich
prvkov :
● mostík (1-2) do výšky 0,5 m s bezpečným dopadom
● priečne vlny
● prudké stúpania
Štart musí byť umiestnený na rovnej dráhe s priamymi koridormi a narysovanými stopami
ako pri pretekoch šprintu.
Odporúčané dĺžky tratí pre žiakov : 0,3 – 1 km.
Odporúčané dĺžky tratí pre dorast : 0,3 – 1,8 km.
Odporúčané dĺžky tratí pre dospelých : 0,3 – 1,8 km.
Výsledky: viď PLP preteky šprintu.

2.14.2. Pravidlá XCX pre žiactvo
Preteky lyžiarskych zručností je zložený z niekoľkých stanovíšť obratnostných disciplín, ktoré
je potrebné správne prejsť, prípadne splniť danú úlohu.
Meria sa celkový čas pretekov a pri nesplnení danej úlohy sa pripočítava penalizácia
(5 -15 sekúnd) podľa náročnosti a dĺžky danej obratnostnej disciplíny.
Preteky obratnosti je vhodné usporiadať najlepšie na jednom okruhu, kde sú pripravené
stanovištia lyžiarskych zručností.
Typy stanovíšť:
Osmička opakované odšľapy na obe strany, smer trate vytyčujú zástavky a striešky.
Skoky opakované skoky s rôznou veľkosťou hrany (max. 0,5m) na miernom sklone terénu.
Podjazd zníženej prekážky podjazd prekážky zníženom postoji.
Slalom na rovine aj z mierneho kopca, obchádzanie bránok odšľapovaním.
Rovnováha v miernom zjazde ísť po vytýčenej dráhe striedavo po jednej aj druhej nohe (5 –
10m).
Súpaž 30-50m prostá súpaž bez pomoci nôh
Otočky sú stanovené body (1-2), ktoré sa musia striedavo obísť z pravej a ľavej strany
striedavo.
Terénne vlny na miernom zjazde je pripravených niekoľko múld (max.0,5m výšky a 1,5 – 2,5
m dĺžky), kde jedna noha je vyššie a zároveň druhá nižšie.
Jazda dozadu vytýčený úsek prejsť dozadu, príp. prejsť danú bránu zozadu.
www.slovak-ski.sk
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Slalom s podjazdom prekážok prejsť danú časť trate s prekážkami (slalomové tyče
3- 5 do „A“) podjazdom prekážky.
Podľa charakteru terénu usporiadať vhodnú kombináciu týchto zručnostných úloh, poprípade
aj ďalších ( výmena lyží a palíc, zbieranie loptičiek, hod na cieľ, ...)
Štartovné intervaly: minimálne 30 sekúnd
Poradie na štarte je dané aktuálnou listinou bodov. Pretekári bez bodov štartujú ako
poslední a ich poradie sa žrebuje.
Súťažný výbor môže rozhodnúť o žrebovaní alebo inom nasadení v pretekoch.

3.

Súťaže Slovenského pohára
3.1.

Kategória žiactva

Vedúci súťaže: Mgr. František Klement
Do súťaže o Slovenský pohár (ďalej len SP) v individuálnych pretekoch a v šprinte
jednotlivcov je v sezóne 2017/2018 zaradených 13 pretekov. SP v individuálnych
vytrvalostných pretekoch a v šprinte jednotlivcov bude hodnotený podľa bodovacej tabuľky
3.4 Do vyhodnotenia SP sa bude brať podľa skutočne organizovaných pretekov polovica +1
preteky, spoločne dlhé trate so šprintom (v prípade usporiadania všetkých 13 pretekov sa do
výsledkov započíta najlepších 7). Preteky tím šprintu sa hodnotia len do mzdovej dotácie.
Preteky Majstrovstiev SR sa započítavajú do pretekov SP.
-

V sezóne 2017/2018 budú súťaže žiactva prebiehať nasledovne:
mladší žiaci a žiačky roč. 2006-07 a mladší budú súťažiť klasickou technikou a voľnou
technikou v pretekoch obratnosti a v Osrblí.
starší žiaci a žiačky roč. 2004-2005 budú súťažiť technikou klasickou, voľnou
a v pretekoch obratnosti,

Kategórie:
mladšie žiačky, mladší žiaci 2007 (08, 09)
mladšie žiačky, mladší žiaci 2006

staršie žiačky, starší žiaci 2004
staršie žiačky, starší žiaci 2005

Tab.1: Sumárna tabuľka pre žiakov
vytrvalostné, klasicky, intervalový štart
vytrvalostné, voľne, intervalový štart
vytrvalostné, klasicky, hromadný štart
vytrvalostné, voľne, hromadný štart
šprint, klasicky
šprint, voľne
tím šprint
pursuit
preteky lyžiarskej zručnosti
Spolu

www.slovak-ski.sk

Mladší žiaci

Starší žiaci

4
1
4

3
2
4

2

1
1
1
1
1
14

1
1
1
14
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Tab.2: Preteky do hodnotenia SP

Poč.

1
2

Starší žiaci a
žiačky
Disciplína

Spôsob

Trať
(km)

vytrvalostné preteky

klasicky

2/2,5

vytrvalostné preteky

klasicky

2/2,5

klasicky

šprint

voľne

0,5

klasicky

vytrvalostné preteky

voľne

2/2,5

klasicky

3
4
5
6
7

Mladší žiaci a
žiačky

vytrvalostné preteky

Spôsob

klasicky

4/4

klasicky

klasicky

klasicky

vytrvalostné preteky

klasicky

1,3/
1,3
2,5/3,
3
2/2,5

klasicky
voľne

8

vytrvalostné preteky

9
10

šprint

klasicky

0,5

klasicky

vytrvalostné preteky
vytrvalostné preteky

klasicky
klasicky

klasicky
klasicky

preteky obratnosti
tím šprint
vytrvalostné preteky

voľne
voľne
klasicky

2/2,5
2,8/3,
6
1,3
do 1
4/5

11
12
13
14

3.2.

voľne

Dátum

1,4/
1,4
1,4/
1,4
0,3
1,4/
1,4
2/2
1,3/
1,3

30.12.2017

klasicky

vytrvalostné preteky

voľne
klasicky
klasicky

Spôsob
štartu

Trať
(km)

6.1.2016

Usporiadateľ

intervalový TJ Gerlachov
hromadný

ŠKP B. Bystrica

13.1.2018

MKL Kremnica

14.1.2018

intervalový MKL Kremnica

28.1.2018

hromadný

TJ BS Kremnica

10.2.2018 intervalový

ŠKP Levoča

11.2.2018 pursuit

ŠKP Levoča

1,4/1,4

17.2.2018 intervalový

KB Osrblie/SZB

0,5
1,4/1,4

24.2.2018

JASE Látky

25.2.2018 hromadný
10.3.2018 intervalový

JASE Látky
TJ BS Kremnica

11.3.2018 intervalový
24.3.2018 hromadný
20.3.2016 hromadný

TJ BS Kremnica
ŠK Štrba
ŠK Štrba

2/2

1,4/1,4
1,0
do 1
2,5

Kategória dospelých a dorastu

Vedúci súťaže: Peter Ďurčo
Do súťaže o Slovenský pohár (ďalej len SP) v individuálnych vytrvalostných pretekoch a v šprinte
jednotlivcov je v sezóne 2017/2018 zaradených 13 pretekov v kategóriách staršieho dorastu
a žien a mužov a 14 pretekov v kategóriách mladšieho dorastu. SP v individuálnych
vytrvalostných pretekoch a v šprinte jednotlivcov bude hodnotený podľa bodovacej tabuľky 3.4.
Do hodnotenia sa bude brať najlepšia bodová hodnota polovice +1 všetkých uskutočnených
pretekov V šprinte je spoločná kategória mužov a juniorov, žien a junioriek.
Body v šprinte sa do SP pridelia podľa poradia vo finále A, finále B, ak sa uskutoční, a ostatným
podľa poradia v kvalifikácii.
Preteky
tím
šprintu
sa
hodnotia
len
do
mzdovej
dotácie.
Preteky 17.12.2017, 30.12.2017 a 25.3.2018 budú otvorené len pre pretekárov bez FIS kódu
narodených po 1.1.1989. Starším pretekárom, teda pretekárom, ktorí už môžu štartovať vo
svojich veteránskych kategórách, bude štart na týchto pretekoch umožnený len s platným FIS
kódom.
Tab.3: Sumárna tabuľka pre dorast
vytrvalostné, klasicky, intervalový štart
vytrvalostné, voľne, intervalový štart
vytrvalostné, klasicky, hromadný štart

Mladší dorast
3
2
5

Starší dorast
2
2
5

1
1

1
1

vytrvalostné, voľne, hromadný štart
šprint, klasicky
šprint, voľne

www.slovak-ski.sk
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tím šprint

1
1
1
15

pursuit
preteky lyžiarskej zručnosti
Spolu

1
1
1
14

Tab.4: Preteky do hodnotenia SP mladšieho dorastu

Disciplína

Spôsob
ml.dorast

Trať
(km)

vytrvalostné preteky

voľne

4/5

vytrvalostné preteky

klasicky

5/10

3

vytrvalostné preteky

klasicky

5/7,5

4

šprint

voľne

1,3/1,3

5

vytrvalostné preteky

voľne

6

vytrvalostné preteky

7

Poč.
1
2

8
9
10
11
12
13
14
15

Dátum

Spôsob
štartu

Usporiadateľ

17.12.201 intervalový
7
30.12.201 intervalový
7
6.1.2018 hromadný

ŠK Štrba

13.1.2018

MKL Kremnica

5/7,5

14.1.2018 intervalový

MKL Kremnica

klasicky

6/8

28.1.2018 hromadný

TJ BS Kremnica

vytrvalostné preteky

klasicky

2,5/2,5

10.2.2018 intervalový

ŠKP Levoča

vytrvalostné preteky

klasicky

5/7,5

ŠKP Levoča

vytrvalostné preteky

voľne

5/7,5

11.2.2018 hendikepov
ý
17.2.2018 intervalový

KB Osrblie/SZB

24.2.2018
25.2.2018
10.3.2018
11.3.2018
24.3.2018
25.3.2018

JASE Látky
JASE Látky
TJ BS Kremnica
TJ BS Kremnica
ŠK Štrba
ŠK Štrba

šprint
klasicky
vytrvalostné preteky
klasicky
vytrvalostné preteky klasicky
vytrvalostné preteky
voľne
tím šprint
voľne
vytrvalostné preteky
klasicky

5/7,5
3,6/5,4
XCX
5/10

hromadný
intervalový
intervalový
hromadný
hromadný

TJ Gerlachov
ŠKP B. Bystrica

Tab.5: Preteky do hodnotenia SP staršieho dorastu

Poč.
1

Disciplína
vytrvalostné preteky

Spôsob
st.dorast

Trať
(km)

voľne

7,5/10

klasicky

5/7,5

Dátum

Spôsob
štartu

17.12.201 intervalový
7
6.1.2018 hromadný

Usporiadateľ
ŠK Štrba

2

vytrvalostné preteky

3

šprint

voľne

1,3/1,3

13.1.2018

MKL Kremnica

4

vytrvalostné preteky

voľne

5/10

14.1.2018 intervalový

MKL Kremnica

5

vytrvalostné preteky

klasicky

8/10

28.1.2018 hromadný

TJ BS Kremnica

6

vytrvalostné preteky

klasicky

2,5/2,5

10.2.2018 intervalový

ŠKP Levoča

7
8
9
10
11
12
13
14

vytrvalostné preteky

klasicky

7,5/10

11.2.2018 hendikepový

ŠKP Levoča

vytrvalostné preteky
šprint
vytrvalostné preteky
vytrvalostné preteky
vytrvalostné preteky
tím šprint
vytrvalostné preteky

voľne
klasicky
klasicky
klasicky
voľne
voľne
klasicky

5/7,5

17.2.2018
24.2.2018
25.2.2018
10.3.2018
11.3.2018
24.3.2018
25.3.2018

KB Osrblie/SZB
JASE Látky
JASE Látky
TJ BS Kremnica
TJ BS Kremnica
ŠK Štrba
ŠK Štrba

5/10
3,6/7,2
XCX
10/15

intervalový
hromadný
intervalový
intervalový
hromadný
hromadný

ŠKP B. Bystrica

Tab.6: Sumárna tabuľka pre juniorov a dospelých

Ženy a juniorky
vytrvalostné, klasicky, intervalový
štart
vytrvalostné, voľne, intervalový štart
vytrvalostné, klasicky, hromadný
www.slovak-ski.sk

Muži a juniori

3

3

3
3

3
3
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štart
vytrvalostné, voľne, hromadný štart
šprint, klasicky
šprint, voľne
tím šprint
pursuit
preteky lyžiarskej zručnosti
Spolu

0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

14

14

Tab.7: Preteky do hodnotenia SP

Disciplína

Spôsob

Trať (km)
Ž/M

vytrvalostné preteky

voľne

7,5/10

vytrvalostné preteky

klasicky

10/15

3

vytrvalostné preteky

klasicky

5/10

4

šprint

voľne

5

vytrvalostné preteky

6

Poč.
1
2

7

Usporiadateľ

17.12.201 intervalový
7
30.12.201 intervalový
7
6.1.2018 hromadný

ŠK Štrba

1,3/1,5

13.1.2018

MKL Kremnica

voľne

10/15

14.1.2018 intervalový

MKL Kremnica

vytrvalostné preteky

klasicky

3,3/3,3

10.2.2018 intervalový

ŠKP Levoča

vytrvalostné preteky

klasicky

7,5/10

ŠKP Levoča

voľne

10/15

11.2.2018 hendikepov
ý
17.2.2018 intervalový

KB Osrblie/SZB

24.2.2018

JASE Látky

8

vytrvalostné preteky

9
10
11
12
13
14

šprint

klasicky

vytrvalostné preteky
klasicky
vytrvalostné preteky klasicky
vytrvalostné preteky
voľne
tím šprint
voľne
vytrvalostné preteky
klasicky

3.3.

Spôsob
štartu

Dátum

5/10
5,4/9
XCX

25.2.2018
10.3.2018
11.3.2018
24.3.2018
25.3.2018

20/30

hromadný
intervalový
intervalový
hromadný
hromadný

TJ Gerlachov
ŠKP B. Bystrica

JASE Látky
TJ BS Kremnica
TJ BS Kremnica
ŠK Štrba
ŠK Štrba

Kategória veteránov

Vedúci súťaže: Vladimír Staroň
V termínovom kalendári do súťaže „Slovenský pohár“ je zaradených 7 pretekov. Do konečného
hodnotenia sa podľa uskutočnených pretekov započíta, počet najlepších pretekov podľa tabuľky, bez
ohľadu na spôsob behu. Slovenský pohár bude hodnotený podľa bodovania uvedeného nižšie. Pri
rovnosti bodov, víťazom bude pretekár, ktorý bude mať výhodnejšie umiestnenie pri vzájomných
pretekoch. Víťaz ktorý bude ocenený za celkové víťazstvo SP vo svojej kategórii, musí byť členom
SLA a registrovaný na súpiske klubu. Neregistrovaný pretekár odoberá body pretekárom, ktorí sú vo
výsledkovej listine za ním.
Pretekári budú hodnotení len vo svojej vekovej kategórii, nie mladšej.

Tab. 8: Sumárna tabuľka pre veteránov

Veteráni

Počet
podujatí

KLASICKY VOĽNE

HROMADNÝ INTERVALOVÝ
ŠTART
ŠTART

Vytrvalostné

7

4

3

7

0

Podujatí celkom:

7

4

3

7

0

www.slovak-ski.sk
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Tab 9: Preteky do hodnotenia SP

Počet
1
2
3
4
5
6
7

Disciplína
vytrvalostné
preteky
vytrvalostné
preteky
vytrvalostné
preteky
vytrvalostné
preteky
vytrvalostné
preteky
vytrvalostné
preteky
vytrvalostné
preteky

3.3.1.

Spôsob
M 60, 70
+ Ženy

KM

klasicky

5

Spôsob
M 30-59

km

klasicky

10

voľne

10

voľne

klasicky

10

klasicky

voľne

10

voľne

klasicky

10

klasicky

voľne

7,2

voľne

klasicky

10

klasicky

5
5
5
5
3,6
5

Spôsob
štartu

Usporiadateľ

6.1.2018 hromadný

ŠKP B. Bystrica

14.1.2018 hromadný

MKL Kremnica

10.2.2018 hromadný

ŠKP Levoča

17.2.2018 hromadný

KB Osrblie/SZB

25.2.2018 hromadný

JASE Látky

10.3.2018 hromadný

TJ BS
Kremnica
ŠK Štrba

Dátum

25.3.2018 hromadný

Hodnotenie Slovenského pohára v kategórii veteránov je v tabuľke 10:
Tab. 10: Hodnotenie Slovenského pohára v kategórii veteránov
Počet uskutočnených
7
6
5
4
3
2
pretekov v sezóne BÚ
Počet pretekov do
4
4
3
3
2
1
hodnotenia

1
1

3.4. Bodovacia tabuľka „SLOVENSKÝ POHÁR“ – pre
všetky kategórie :
1.miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

15 bodov
12 bodov
10 bodov
8 bodov
6 bodov

6. miesto 5 bodov
7. miesto 4 body
8. miesto 3 body
9. miesto 2 body
10. miesto 1 bod

4. Preteky Slovenského pohára a majstrovstvá SR
1. kolo SP v kategóriách dospelých, a dorastu

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

Účasť

www.slovak-ski.sk

17.12.2017
Štrbské Pleso
ŠK Štrba
Športový klub Štrba
Ul. Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Tel.: 052/7781 461
e-mail: info@skstrba.sk
Bez obmedzenia
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Delegovaní
funkcionári

TD:
Vladimír Staroň
Náhradník: Katarína Garajová

2. kolo v kategóriách dospelých a mladšieho dorastu, 1. kolo v kategóriách žiactva

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

Účasť
Delegovaní
funkcionári

30.12.2017
Štrbské Pleso
TJ Tatran Gerlachov
TJ Tatran Gerlachov, o.z.
Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
mlynar@sprintcz.cz
www.tjtatrangerlachov.sk
FIS licencia
TD:
Vladimír Staroň
TD:
Matúš Jančík

3.kolo v kategóriách dospelých a mladšieho dorastu, 2. kolo v kategóriách staršieho dorastu a
žiactva a 1. kolo vo veteránskych kategóriách

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

Účasť
Delegovaní
funkcionári

6.1.2018
Králiky
ŠKP Banská Bystrica
Branko Michalech
OŠG, SNP 54
974 00 B. Bystrica
www.skpbb.eu/lyziari
michalechb@hotmail.com
Bez obmedzenia
TD:
Katarína Garajová
Náhradník: Pavol Grunvaldský

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach I. časť a zároveň 4. a 5. kolo v kategóriách dospelých a
mladšieho dorastu, 3. a 4. kolo v kategóriách staršieho dorastu a žiactva a 2. kolo vo veteránskych
kategóriách, Akademické M SR v behu na lyžiach

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

Účasť
Delegovaní
funkcionári

13. a 14. 1. 2018
Kremnica - Skalka
MKL Kremnica
MKL Kremnica
Eva Bírešová
Skalka 536, P.B. 37, 967 01 Kremnica
Tel.: 0911 597726
e-mail: info@mklkremnica.sk
Bez obmedzenia
TD:
Pavol Grünvaldský
Náhradník: František Klement st.

6. kolo v kategóriách mladšieho dorastu, 5. kolo v kategóriách staršieho dorastu a 4. a 5. kolo v
kategóriách žiactva

Dátum konania
Miesto konania
www.slovak-ski.sk

28.1.2018
Kremnica - Skalka
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Usporiadateľ
Kontaktná adresa

Účasť
Delegovaní
funkcionári

TJ Biela stopa Kremnica
Katarína Hrúzová
P. Križku 391/6
967 01Kremnica
www.bielastopa.eu
info@bielastopa.eu
Bez obmedzenia
TD:
Peter Ďurčo
Náhradník: Michal Šerfel

7. a 8. kolo v kategóriách mladšieho dorastu, 6. a 7. kolo v kategóriách dospelých, staršieho dorastu
a žiactva a 3. kolo vo veteránskych kategóriách

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

Účasť
Delegovaní
funkcionári

10. a 11.2.2018
Uloža
ŠKP Levoča
Zuzana Šefčíková
Vodárenská 9/1526
054 01 Levoča
skplevoca@gmail.com
Bez obmedzenia
TD:
Matúš Jančík
Náhradník: Peter Ďurčo

9. kolo v kategóriách mladšieho dorastu, 8. kolo v kategóriách dospelých, staršieho dorastu a žiactva
a 4. kolo vo veteránskych kategóriách

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

Účasť
Delegovaní
funkcionári

17.2.2018
Osrblie
KB Osrblie/SZB
Slovenský zväz biathlonu
Partizánska cesta 94
974 01 Banská Bystrica
www.biathlon.sk
Bez obmedzenia
TD:
Marek Šerfel
Náhradník: František Klement ml.

10. a 11. kolo v kategóriách mladšieho dorastu, 9. a10. kolo v kategóriách dospelých, staršieho
dorastu a žiactva a 5. kolo vo veteránskych kategóriách

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

24. a 25.2. 2018
Látky - Mláky
JASE Látky

Účasť
Delegovaní
funkcionári

Bez obmedzenia
TD:
František Klement ml.
Náhradník: František Klement st.

Mário Kubiš, 0908 343898
Látky 124, 985 45 Látky
www.jase.sk/skiteam
mario.kubis77@gmail.com

12. a 13. kolo v kategóriách mladšieho dorastu, 11. a12. kolo v kategóriách dospelých, staršieho
dorastu a žiactva a 6. kolo vo veteránskych kategóriách
www.slovak-ski.sk
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Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

10. a 11.3. 2018
Kremnica - Skalka
TJ BS Kremnica
Katarína Hrúzová
P. Križku 391/6
967 01 Kremnica
www.bielastopa.sk
info@bielastopa.sk
Bez obmedzenia
TD:
František Klement st.
Náhradník: Vladimír Staroň

Účasť
Delegovaní
funkcionári

Majstrovstvá SR v behu na lyžiach II. časť a zároveň 13. kolo v kategóriách dospelých, staršieho
dorastu a žiactva, 14. kolo v kategóriách mladšieho dorastu a 7. kolo vo veteránskych kategóriách

Dátum konania
Miesto konania
Usporiadateľ
Kontaktná adresa

24. - 25. 3. 2018
Štrbské Pleso
ŠK Štrba
Športový klub Štrba
Ul. Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Tel.: 052/7781 461
e-mail: info@skstrba.sk
Internet: www.skstrba.sk
Bez obmedzenia
TD:
František Klement ml.
Náhradník: Vladimír Staroň

Účasť
Delegovaní
funkcionári

4.2.

Verejné preteky v behu na lyžiach

Verejné preteky v behu na lyžiach sú preteky, ktoré sa nezapočítavajú do hodnotenia Slovenského
pohára. Sú to preteky usporiadavané klubmi registrovanými v SLA, nemajú však nárok na finančnú
podporu zo strany SLA. Kluby si môžu administrovať svoje preteky cez stránku SLA.
4.3.1. Košická lyža“, TJ Metropol Košice, info na: www.lkmetropol.sk 4.2.2018
4.3.2. Pavčina Lehota – Žiarce, info na: www.penzionseverka.sk
4.3.3. Štrbské bežky“ , ŠK Štrba, info na: www.skstrba.sk, 18.2.2018
4.3.4. Beh do vrchu na Žiarsku chatu“, KBL Jasná Liptovský Mikuláš, info na: www.zskjasna.sk

5.

Medzinárodné FIS preteky

5.1. Slavic cup /FIS preteky/ 16. 12. - 17. 12. 2017,
45. ročník Tatranský pohár - Štrbské Pleso, usporiadateľ ŠK Štrba
Program:
muži a juniori
ženy a juniorky
TD:
Asistent TD FIS a TD BÚ SLA:
Náhradník:
info na: www.skstrba.sk
www.slovak-ski.sk

Vladimír
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Účasť: S platným FIS kódom, muži, juniori, ženy, juniorky, st.
dorastenci a st. dorastenky.

5.2. FIS preteky 29.12.- 30.12.2017
60. ročník Memoriál 24 padlých hrdinov SNP, usporiadateľ TJ Tatran
Gerlachov
Program:
muži a juniori
ženy a juniorky
TD:
Asistent TD FIS a TD BÚ SLA:
Matúš Jančík
Náhradník:
www.tjtatrangerlachov.sk
Účasť: S platným FIS kódom, muži, juniori, ženy, juniorky, st. dorastenci a st. dorastenky.

5.3 FIS preteky 30. – 31.1.2016
45. ročník Biela stopa (Euroloppet, FIS), usporiadateľ TJ Biela stopa
Kremnica
45. ročník Biela stopa Kremnica – Skalka, usporiadateľ TJ BS Kremnica
Program:
27.1.2018
28.1.2018
Skalka

Skalka
30 km K

Účasť: Bez obmedzenia s platným FIS kódom, muži, juniori, ženy, juniorky, st. dorastenci a st.
dorastenky.
TD :
Asistent TD FIS a TD BÚ SLA:
Náhradník:
www.bielastopa.sk

Peter Ďurčo

5.4 FIS preteky Veľká cena Kremnice
Program:
muži a juniori
ženy a juniorky
TD:
Asistent TD FIS a TD BÚ SLA:
Náhradník:
info na: www.mklkremnica.sk

Michal Šerfel

5.5 FIS preteky, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach
Štrba
Majstrovstvá SR v behu na lyžiach v kategóriách dospelých
Program:
muži a juniori
ženy a juniorky
TD:
Asistent TD FIS a TD BÚ SLA:
Náhradník:
info na: www.skstrba.sk a v čl.4.1 tohoto poriadku

www.slovak-ski.sk

František Klement ml.
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6.Hodnotenie klubov pre financovanie zo SLA pre
sezónu 2017/2018
Do hodnotenia klubov o najlepší klub, sa započítajú hodnotenia v bodoch 6.1, 6.2 a 6.3 ako
sumár všetkých bodov.

6.1.

Hodnotenie klubov pre kategórie žiactva a dorastu
Kritériá: K prihláseniu do hodnotenia je nutné mať potvrdenú súpisku klubu na SLA.

P.č.

1.

2.

3.

Dôležitosť
(%)

Popis
Počet detí klubu
zaregistrovaných v SLA
(potvrdených na súpiske
pretekárov)

Počet detí - pretekárov v kategóriách žiactva a dorastu
registrovaných klubom v SLA, ktorí sa zúčastnili
minimálne 50% z uskutočnených kôl SP vrátane MSR
žiactva a dorastu v sezóne 2015/16. Podmienkou je, že
50% tejto účasti musí byť absolvované klasickou
technikou.

25,00

Počet novo
zaregistrovaných členov Počet detí - pretekárov v kategóriách žiactva a dorastu,
klubu v SLA,
ktorí sú po prvý krát registrovaný klubom v SLA
potvrdených na súpiske a uvedení na potvrdenej súpiske BÚ SLA.
pretekárov
Počet pretekárov registrovaných v SLA a aktívnych
Počet detí aktívnych 2 a podľa bodu 1.1 dve a viac sezón (počíta sa aj aktivita
viac rokov
predošlého pôsobenia v inom klube podmienená
registráciou v SLA a uvedením na súpiske).

15,00

15,00

4.

Počet medailí z MSR

Hodnotí sa počet bodov získaných z pódiových
umiestnení na MSR podľa vzorca: 1m=6b, 2m=4b,
3m=2b.

17,00

5.

Počet účastníkov ktorí
sa zúčastnili viac ako
80% pretekov SP

Počet detí ktoré v predchádzajúcej sezóne absolvovali
viac ako 80% z uskutočnených pretekov SP.

15,00

6.

Počet umiestnení top 3
v SP

Počet bodov získaných z pódiových umiestnení v SP
podľa vzorca: 1m=3b, 2m=2b, 3m=1b

13,00

6.2.

Hodnotenie klubov pre kategóriu dospelých

www.slovak-ski.sk
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Kritériá: K prihláseniu do projektu je nutné doložiť potvrdenú súpisku klubu.
Dôležitosť
(%)

P.č.
Popis
1.

Počet pretekárov klubu
zaregistrovaných v SLA
(potvrdených na súpiske
pretekárov)

Počet pretekárov v kategórií dospelých
zaregistrovaných klubom v SLA, ktorí sa zúčastnili
minimálne 50% z celkového počtu vypísaných
pretekov v SR vrátane MSR v sezóne 2017/18.

28,00

2.

Počet novo
zaregistrovaných členov
klubu v SLA, potvrdených
na súpiske pretekárov

Počet pretekárov, ktorí sú po prvý krát zaregistrovaný
klubom v SLA a uvedení na potvrdenej súpiske BÚ
SLA.

13,00

3.

Počet medailí z M SR

Počet bodov získaných z pódiových umiestnení na
MSR podľa vzorca: 1m=6b, 2m=4b, 3m=2b.

23,00

4.

Počet umiestnení v top 3 v
SP

Počet bodov získaných z pódiových umiestnení v SP
podľa vzorca: 1m=3b, 2m=2b, 3m=1b

13,00

5.

Počet štartov klubu v SP na
kolieskových lyžiach

% pretekárov klubu, ktorí dokončili preteky
Slovenského pohára na kolieskových lyžiach z
celkového počtu pretekárov v kategóriách staršieho
dorastu a dospelých

13,00

6.

Počet štartov pretekárov
klubu na vrcholných
podujatiach

Celkový počet štartov pretekárov klubu na podujatiach
COC, MSJ, MS U23, EYOF, YOG, Svetový pohár, MS
a ZOH v sezóne 2017/18. (mimo pretekov kategórie
FIS)

10,00

6.3. Hodnotenie klubov pre kategóriu veteránov
Kritériá: K prihláseniu do projektu je nutné doložiť potvrdenú súpisku klubu.
Popis

P.č.

1.

Počet pretekárov klubu
zaregistrovaných v SLA
(potvrdených na súpiske
pretekárov)

2.

Počet novo
Počet pretekárov, ktorí sú po prvý krát
zaregistrovaných členov
zaregistrovaný klubom v SLA a uvedení na
klubu v SLA, potvrdených
potvrdenej súpiske BÚ SLA.
na súpiske pretekárov

3.

Počet medailí z MSR

www.slovak-ski.sk

Počet pretekárov v kategórií dospelých
zaregistrovaných klubom v SLA, ktorí sa zúčastnili
minimálne 50% z celkového počtu vypísaných
pretekov v SR vrátane MSR v sezóne 2015/16.

Hodnotí sa počet bodov získaných z pódiových
umiestnení na MSR podľa vzorca: 1m=6b, 2m=4b,
3m=2b.

Dôležitosť
(%)

35,00

15,00

30,00
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4.

Počet umiestnení top 3
v SP

Počet bodov získaných z pódiových umiestnení v SP
podľa vzorca: 1m=3b, 2m=2b, 3m=1b

20,00

7. Zloženie reprezentačných družstiev v behu na
lyžiach pre sezónu 2017/2018
RD
RD muži A
Peter Mlynár
RD muži B
Miroslav Šulek
Andrej Segeč
Peter Žiška
Michal Malák
Mário Kubiš
RD ženy A
Alena Procházková
Ján Valuška
Realizačný tím
Benedikt Procházka
Michal Malák
Juraj Brugoš
Michal Polačko
František Novodomec
RD U23
Ján Koristek
Jozef Šefčík
Juraj Brugoš
František Novodomec
Mário Kubiš
RD juniori
Lucia Michaličková
Zuzana Šefčíková
Ján Mikuš
Dominik Číž
Juraj Brugoš
Branko Michalech
RD OH nádeje
Rebeka Gabčíková
Kristián Klouda
Juraj Brugoš
Branko Michalech
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FIS kód
3700049

Ročník
88

3700074
3700073

3705003

84

Funkcia

člen klubu

Pretekár

ŠKP Štrbské Pleso

Pretekár
Pretekár
Asistent
Vedúci RT
Asistent

Ski Team JASE Látky
Ski Team JASE Látky
ŠKP Vysoké Tatry
ALKAN KHŠ
Ski Team JASE Látky

Pretekárka
Tréner

Slávia UMB B. Bystrica
Slávia UMB B. Bystrica

Servis
Servis
Servis
Servis
Servis

Slávia UMB B. Bystrica
ALKAN KHŠ
ŠKP Levoča
MKL Kremnica
LK Huta - Látky

3700081
3700097

96
97

Pretekár
Pretekár
Tréner
Asistent
Asistent

LK Detv. Huta – Látky
ŠKP Levoča
ŠKP Levoča
LK Huta - Látky
Ski team JASE – Látky

3705061
3705059
3700093

99
00
98

Pretekárka
Pretekárka
Pretekár

3700112

99

Pretekár
Tréner
Asistent

ŠKP Banská Bystrica
ŠKP Levoča
KBL Jasná Lipt.
Mikuláš
ŠKP Banská Bystrica
ŠKP Levoča
ŠKP Banská Bystrica

00

Pretekárka

MKL Kremnica

00

Pretekár
Tréner
Asistent

ŠKP Banská Bystrica
ŠKP Levoča
ŠKP Banská Bystrica
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8. Kritériá pre zaradenie do nominácie na MSJ, MS
U23 a ZOH v roku 2018.
Kritériá sú každoročne aktualizované o posledné MSJ, s priemerom posledných troch MSJ a MS
U23.

8.1. Cieľ kritérií
Cieľom kritérií nie je obmedziť alebo limitovať počet reprezentantov na MSJ a U23, práve naopak.
Cieľom nastavenia výkonnostných kritérií je motivovať mládež tak, aby každý dopredu vedel na akej
výkonnostnej úrovni sa musí nachádzať ak chce reprezentovať na MSJ, MS U23. Zavedením presne
špecifikovaných kritérií motivujeme reprezentantov aby vo vlastnom záujme sa zúčastňovali na FIS
pretekoch a neustále si zlepšovali FIS- body ktoré sú vo svete momentálne najobjektívnejším
meradlom výkonnosti.
Absolvovanie nominačných pretekov je podmienkou pre nomináciu na YOG alebo EYOF v kategórii
dorastu. Pre MSJ-U23 platia FIS bodové limity, čo značí že na MSJ, U23 sa môže nominovať aj
pretekár ktorý bude pretekať napr. v Škandinávii alebo USA a splní FIS bodovú výkonnosť.
Nominačné preteky slúžia trénerovi RD na to, aby v prípade splnenia rovnakého limitu viacerými
pretekármi bol čo najobjektívnejší v rozhodovaní o nominácii.
U23 je kategória špecifická tým že vo svojom programe neobsahuje disciplínu v štafetách.
Výkonnostnou úrovňou (FIS bodmi) sa táto kategória výrazne viac približuje seniorským kategóriám.
V prípade, že pretekár nemá splnený priemer zo zdravotných alebo iných dôvodov, dva jednorazové
výsledky pre splnenie limitu musia byť nižšie o 5 bodov ako limit- priemer.
Kritériá sú zvyčajne navrhované v troch limitoch A,B a C.

8.2. Nominačné kritériá MSJ a MS U-23 Goms (SUI)
8.2.1. Juniori – vytrvalostné preteky:
Limit A: menej ako 97bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 87 Fis bodov.
Limit B: menej ako 107bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 97 Fis bodov.
Limit C: menej ako 127bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 117 Fis bodov.
TR BÚ SLA nominuje na MSJ počet pretekárov nasledovne:
- jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
- dvoch pretekárov v prípade ak jeden splní C limit a jeden B limit alebo viacerí splnia B limit.
Alebo jeden pretekár splní B limit a jeden a viacerí splnia C limit.
- troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.
- štyroch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a dvaja C limit. (V
prípade štafety aj piateho pretekára- náhradníka, ktorý musí spĺňať C limit)

8.2.2.

Juniori – šprint:

Limit A: menej ako 119bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 109 Fis bodov.
Limit B: menej ako 129bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 119 Fis bodov.
Limit C: menej ako 163bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 153 Fis bodov.
TR BÚ SLA nominuje na MSJ v šprinte počet pretekárov nasledovne:
- jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
- dvoch pretekárov v prípade ak minimálne jeden pretekár splní B limit a jeden C limit.
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troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.

8.2.3.

Juniorky - vytrvalostné preteky:

Limit A: menej ako 103 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 93 Fis bodov
Limit B: menej ako 113bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 103 Fis bodov
Limit C: menej ako 132bod. priemer alebo dva x jednorázovo pod 122 Fis bodov
TR BÚ SLA nominuje na MSJ počet pretekárok nasledovne:
- jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
- dvoch pretekárov v prípade ak jeden splní C limit a jeden B limit alebo viacerí splnia B limit.
Alebo jeden pretekár splní B limit a jeden a viacerí splnia C limit.
- troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.
- štyroch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a dvaja C limit. (V
prípade štafety aj piateho pretekára- náhradníka, ktorý musí spĺňať C limit)

8.2.4.

Juniorky – šprint:

Limit A: menej ako 134bod.priemer alebo dva x jednorázovo pod 124Fis bodov.
Limit B: menej ako 144bod.priemer alebo dva x jednorázovo pod 134Fis bodov.
Limit C: menej ako 178bod.priemer alebo dva x jednorázovo pod 168Fis
bodov.
TR BÚ SLA nominuje na MSJ v šprinte počet pretekárov nasledovne:
- jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
- dvoch pretekárov v prípade ak minimálne jeden pretekár splní B limit a jeden C limit.
- troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.

8.2.5.

U23 - muži vytrvalostné preteky:

Limit A: menej ako 81bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 76Fis bodov.
Limit B: menej ako 93 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 88Fis bodov.
Limit C: menej ako 117,00 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 112Fis bodov
TR BÚ SLA nominuje na MS U-23 v distance počet pretekárov nasledovne:
- jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
- dvoch pretekárov v prípade ak minimálne jeden pretekár splní B limit a jeden C limit.
- troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.

8.2.6.

U23- muži šprint:

Limit A: menej ako 83 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 78 Fis bodov.
Limit B: menej ako 107 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 102 Fis bodov.
Limit C: menej ako 132 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 127 Fis bodov

TR BÚ SLA nominuje na MS U-23 v šprinte počet pretekárov nasledovne:
- jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
-

body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
dvoch pretekárov v prípade ak minimálne jeden pretekár splní B limit a jeden C limit.
troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.

8.2.7.

Ženy U23 - vytrvalostné preteky:

Limit A: menej ako 84 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 79 Fis bodov.
Limit B: menej ako 97bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 92 Fis bodov.
Limit C: menej ako 114 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 109 Fis bodov.
TR BÚ SLA nominuje na MS U-23 v distance počet pretekárok nasledovne:
www.slovak-ski.sk
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jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
dvoch pretekárov v prípade ak minimálne jeden pretekár splní B limit a jeden C limit.
troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.

8.2.8.

Ženy U23 - šprint

Limit A: menej ako 90 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 85 Fis bodov.
Limit B: menej ako 117 bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 112 Fis bodov.
Limit C: menej ako 138bodov priemer alebo dva x jednorázovo pod 133 Fis bodov.
TR BÚ SLA nominuje na MS U-23 v šprinte počet pretekárok nasledovne:
- jedného pretekára v prípade že jeden alebo viacero pretekárov splní C limit. (rozhodnú FIS
body a poradie v rebríčku nominačných pretekov)
- dvoch pretekárov v prípade ak minimálne jeden pretekár splní B limit a jeden C limit.
- troch pretekárov v prípade že aspoň jeden splní A limit, jeden B limit a jeden C limit.

8.3. Nominačné kritériá pre ZOH - PyeongChang 2018
Nominačné kritériá pre účasť na ZOH 2018 PyeongChang:
Základné kritérium účasti na ZOH, ktorým je splnenie A štandardu MOV:
- menej ako 100 FIS bodov priemer v Olympic Fis points listine na dlhé trate alebo
- 120 FIS bodov priemer v šprinte k 22.1.2018 v Olympic FIS points listine
- Trénerská rada BÚ SLA ako odborný orgán bude navrhovať spomedzi pretekárov
spĺňajúcich A štandard MOV najlepších pretekárov do naplnenia kvóty pre SR (počet
pretekárov pre ZOH):
na základe postavenia v hodnotení (ranking) Olympic FIS bodovej listine ku 22.1.2018
(hodnotí sa najnižší súčet (rankingu) postavenia distance + šprint, pričom športovci musia
dosiahnuť body v distance aj šprinte).
Doplňujúce kritéria výberu a porovnávania výkonnosti:
A) na základe dvoch najlepších jednorazových FIS bodových výsledkov v aktuálnej sezóne
2017/18 (s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť zvlášť pre 2 x dlhé trate a 2 x pre šprint),
B) na základe vzájomného porovnania v pretekoch na 10 km F ženy/15 km F muži a šprint C (v
prípade, že pretekári sa nachádzajú v rozmedzí +/-10 miest v hodnotení (rankingu Olympic
Fis points pre šprint alebo pre vytrvalostné preteky, prípadne nespĺňajú kritéria A štandard
MOV)
C) na základe návrhu TR pri splnení štandardu B - menej ako 300 Olympic FIS bodov v
Olympic FIS points listine k 22.1.2018. (uplatnené v prípade nenaplnenia kvóty limitom A)
Predsedníctvo BÚ SLA si vyhradzuje právo zmeny, doplnení, určenia termínov a prípadne
nominovať pretekára/ku na základe návrhu predsedu TR so schválením TR BÚ SLA.

9.Kritéria pre zaradenie do reprezentačných
družstiev
Kritériá pre zaradenie do RD pre sezónu 2018-19 pre vytrvalostné behy (distance) a šprint.
(poznámka: u všetkých kategórii sa hodnotí priemer FIS bodov distance a šprint, alebo ak je presne
určené tak jednorazové FIS bodové výsledky). Úvod a vysvetlenie výpočtu kritérií pre zaradenie do
RD: Pri stanovení základných kritérií pre zaradenie do RD vychádzame z limitu C (kritéria pre
nomináciu na MSJ, U23 určené v poslednej sezóne). V prípade nesplnenia určeného výkonnostného
priemeru FIS bodov, pretekár môže splniť podmienky na zaradenie aj dvomi jednorazovými
výsledkami ktoré dosahujú výkonnosť pod 10% voči požadovanému FIS bodovému priemeru pre
zaradenie do RD.
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Starší dorast a Juniori:
Pri prechode dorastenca do juniorskej kategórie platí pravidlo, že pri nesplnení stanoveného
priemeru Fis bodov platí: majster Slovenska v distance alebo šprinte + v predošlej sezóne
jednorázovo splniť 1x Fis bodový priemer (Junior prvým rokom).
Juniori:
Junior ako st. Dorast: C limit danej kategórie + 15 % pri prvom roku v kategórii.
Predposledným rokom junior: C limit danej kategórie + 10 % pri druhom roku v kategórii.
Posledným rokom junior: C limit danej kategórie + 5 % pri poslednom roku v kategórii.
U23:
1.rok: C limit danej kategórie + 10% k C limitu.
2.rok: C limit danej kategórie.
3.rok: C limit danej kategórie – 5% menej ako je C limit.
Seniori:
Ženy a mužov sme odvodil od kategórie U23 kontinuálne na návrh TR BÚ SLA. Návrh je
odsledovaný na základe výkonnosti seniorov z hľadiska Fis bodov
Povinnosti pretekárov zaradených v RD:
1. Absolvovanie motorických testov RD.
2. Absolvovanie funkčného vyšetrenia a lekárskej prehliadky podľa zákona o športe.
2. Podpis RD zmluvy.
3. Účasť na akciách RD podľa schváleného plánu HŠP RTC.
Počet členov RD:
Maximálny počet pretekárov v jednotlivých reprezentačných družstvách je 5 pretekárov. V prípade,
že kritériá pre zaradenie do družstva splní viac ako 5 pretekárov, do družstva sú nominovaní
pretekári s najnižším priemerom FIS bodov. Reprezentačný tréner má právo dať návrh na
aktualizovanie družstva aj počas sezóny, teda má právo vyradiť pretekára s najhoršími FIS bodmi a
nahradiť ho pretekárom s lepšími FIS bodmi alebo výkonnosťou.

Ženské kategórie - kritériá pre zaradenie do RD v RTC 2018/19:
RD OH nádeje dievčatá:
Sú zaraďované do RD na návrh reprezentačného trénera. Tréner vychádza z výkonnostného
rebríčka Sl. Pohára a Fis pretekov. Družstvo tvorí maximálne 5 pretekárok, pričom 3 pretekárky sú
zaradené do družstva na základe výsledkov zo zimy a 2 pretekárky môžu byť zaradené na návrh
trénera RD po jesenných reprezentačných motorických a funkčných testoch.
RD junioriek:
Juniorky-DISTANCE C Limit (pre MSJ 2015): 133.17 Fis bodov:
Juniorky-DISTANCE C Limit (pre MSJ 2016): 131.47 Fis bodov:
Juniorky-DISTANCE C Limit (pre MSJ 2017): 141.00 Fis bodov, (upravené od C limitu: +15%, +10%
+5% )
Kritériá pre RD junioriek v distance sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 141+15%: 162 Fis bodov.
Druhým rokom menej ako 141+10%: 155 Fis bodov.
Posledným rokom menej ako 141+5%: 148 Fis bodov.
Juniorky-ŠPRINT C Limit (2015): 168.20 Fis bodov:
Juniorky-ŠPRINT C Limit (2016): 178.44 Fis bodov:
Juniorky-ŠPRINT C Limit (pre MSJ 2017): 184.00 Fis bodov, (upravené od C limitu: +15%, +10%
+5%)
Kritériá pre RD junioriek v šprinte sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 184+15%: 217 Fis bodov.
Druhým rokom menej ako 184+10%: 202 Fis bodov.
Posledným rokom menej ako 184+5%:193 Fis bodov.
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RD U23 ženy:
U23- ženy (2015)- DISTANCE: limit C = 120.83 Fis bodov.
(C limit je druhým rokom limit pre zaradenie, prvým rokom je C limit +10 Fis bodov. tretím rokom je C
limit - 10 Fis bodov)
U23- ženy (2016)- DISTANCE: limit C = 114.20 Fis bodov
U23- ženy (2017)- DISTANCE: limit C = 121.00 Fis bodov, (upravené od C limitu: prvým rokom
+10%, druhým rokom splniť C - limit, tretím rokom - mínus 10%)
Kritériá pre RD ženy U23 distance sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 133 Fis bodov.
Druhým rokom menej ako 121 Fis bodov.
Tretím rokom menej ako 109 Fis bodov.
U23- ženy (2015)- ŠPRINT: limit C = 133.14 Fis bodov.
(C limit je druhým rokom limit pre zaradenie, prvým rokom je C limit +10 Fis bodov. tretím rokom je C
limit - 10 Fis bodov)
U23- ženy (2016)- ŠPRINT: limit C = 138.40 Fis bodov.
U23- ženy (2017)- ŠPRINT: limit C = 136.00 Fis bodov, (upravené od C limitu: prvým rokom +10%,
druhým rokom splniť C - limit, tretím rokom -mínus 10%)
Kritériá pre RD ženy U23 šprint sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 150 Fis bodov.
Druhým rokom menej ako 136 Fis bodov.
Tretím rokom menej ako 122 Fis bodov.
RD ženy:
Podmienkou zaradenia do RD - ženy distance je okrem splnenia určeného Fis bodového priemeru aj
jednorázovo dosiahnuť výsledok pod 90 Fis bodov ktorý je zároveň podmienkou pre štart na SPdistance (platí 12mesiacov).
Nemení sa od r.2015 , 2016, 2017 (nezmenené oproti 2017):
Kritériá pre RD Ženy – DISTANCE sú nasledovné:
Prvým rokom (vek 24. rokov) menej ako 105 Fis bodov priemer, alebo 2x jednorázovo pod 95 Fis
bodov.
Druhým rokom (vek 25. rokov) menej ako 95 Fis bodov priemer, alebo 2x jednorázovo pod 85 Fis
bodov.
Tretím rokom a viac (vek 26 a staršie) menej ako 85 Fis bodov priemer, alebo 2x jednorázovo pod
75 Fis bodov.
Nemení sa od r. 2015, 2016, 2017:
Kritériá pre RD Ženy – Šprint sú nasledovné:
Prvým rokom (vek 24 rokov) menej ako 120 Fis bodov priemer, alebo 2x jednorázovo pod 110 Fis
bodov.
Druhým rokom (vek 25 rokov)menej ako 110 Fis bodov priemer, alebo 2x jednorázovo pod 100 Fis
bodov.
Tretím rokom a viac (vek 26 a staršie) menej ako 100 Fis bodov priemer alebo 2x jednorázovo pod
90 Fis bodov.
Doplnkové kritériá pre zaradenie do RD Ženy:
Do RD ženy nominovať pretekárky ktoré sa v sezóne 2017/18 na MSJ umiestnia do 1/3 štart poľa.
Poznámka:
- musí spĺňať jednorazové Fis bodové kritérium pre RD - Ženy
- nemusí spĺňať Fis bodový priemer pre RD - Ženy
Do RD ženy nominovať pretekárky ktoré sa v sezóne 2017/18 na MS-U23 umiestnia do 1/2 štart
poľa.
Poznámka:
- musí spĺňať jednorazové FIS bodové kritérium pre RD - Ženy
- nemusí spĺňať FIS bodový priemer pre RD - Ženy
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Mužské kategórie- kritériá pre zaradenie do RD v RTC 2018/19:
RD OH nádeje chlapci:
Sú zaradovaní do RD na návrh reprezentačného trénera. Tréner vychádza z výkonnostného
rebríčka Sl. pohára a Fis pretekov. Družstvo tvorí maximálne 5 pretekárov, pričom 3. pretekári sú
zaradení do družstva na základe výsledkov zo zimy a 2 pretekári môžu byť zaradení na návrh
trénera RD po jesenných reprezentačných motorických a funkčných testoch.
RD Juniorov:
Juniori- DISTANCE: (upravené od C limitu: +18, +12 +6 ) C Limit (2015): 129 Fis bodov.
Juniori- DISTANCE: (upravené od C limitu: +18, +12 +6 ) C Limit (2016): 127 Fis bodov.
Juniori- DISTANCE: (upravené od C limitu: +15%, +10% +5% ) C Limit (2017): 131 Fis bodov.
Kritériá pre RD juniorov v distance sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 131+15%: 151 Fis bodov.
Druhým rokom- menej ako 131+10%: 144 Fis bodov.
Posledným rokom – menej ako 131+ 5%: 138 Fis bodov.
Juniori- ŠPRINT: (upravené od C limitu: +18, +12 +6 ) C Limit (2015): 167.51 Fis bodov.
Juniori- ŠPRINT: (upravené od C limitu: +18, +12 +6 ) C Limit (2016): 163.17 Fis bodov.
Juniori- ŠPRINT: (upravené od C limitu: +15%, +10% +5% ) C Limit (2017): 167.00 Fis bodov.
Kritériá pre RD juniorov v šprinte sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 167+15%: 192 Fis bodov
Druhým rokom- menej ako 167+10%: 184 Fis bodov
Posledným rokom – menej ako 167+5%: 175 Fis bodov
RD muži U23:
U23-muži DISTANCE (2015): C Limit: 123.60 Fis bodov (C limit je druhým rokom limit pre zaradenie,
prvým rokom je C limit +10 Fis bodov. tretím rokom je C limit -10 Fis bodov).
U23-muži DISTANCE (2016): C Limit: 116.71 Fis bodov
U23-muži DISTANCE (2017): C Limit: 113.00 Fis bodov, (upravené od C limitu: prvým rokom +10%,
druhým rokom splniť C limit, tretím rokom mínus 10%)
Kritériá pre RD muži U23 distance sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 124 Fis bodov
Druhým rokom- menej ako 113 Fis bodov
Tretím rokom – menej ako 102 Fis bodov
U23-muži ŠPRINT (2015): C Limit: 133.92 Fis bodov (C limit je druhým rokom limit pre zaradenie,
prvým rokom je C limit +10 Fis bodov. tretím rokom je C limit - 10 Fis bodov)
U23-muži ŠPRINT (2016): C Limit: 132.15
U23-muži ŠPRINT (2017): C Limit: 139.00 Fis bodov (upravené od C limitu: prvým rokom +10%,
druhým rokom splniť C limit, tretím rokom mínus 10%)
Kritériá pre RD muži U23 šprint sú nasledovné:
Prvým rokom menej ako 153 Fis bodov.
Druhým rokom- menej ako 139 Fis bodov.
Tretím rokom – menej ako 125 Fis bodov.
RD Muži:
Podmienkou zaradenia do RD muži Distance je okrem splnenia určeného Fis bodového priemeru aj
jednorázovo dosiahnuť výsledok pod 60 Fis bodov, ktorý je zároveň podmienkou pre štart na SPDistance (platí 12mesiacov).
2015, 2016, 2017 nemenia sa oproti minulým rokom:
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Kritériá pre RD muži – DISTANCE sú nasledovné:
Prvým rokom (vek 24. rokov) menej ako 85 Fis bodov priemer alebo 2x jednorázovo pod 75 Fis
bodov.
Druhým rokom (vek 25. rokov) menej ako 75 Fis bodov priemer alebo 2x jednorázovo pod 65 Fis
bodov.
Tretím rokom a viac (vek 26. rokov a starší) menej ako 65 Fis bodov priemer alebo 2x jednorázovo
pod 55 Fis bodov.
2015, 2016, 2017-nemenia sa oproti minulým rokom::
Kritériá pre RD muži – ŠPRINT sú nasledovné:
Pre prvý rok mužom splnené menej ako 100 Fis bodov priemer alebo 2x jednorázovo pod 90 Fis
bodov.
Pre druhý rok mužom splnené menej ako 90 Fis bodov priemer alebo 2x jednorázovo pod 80 Fis
bodov.
Tretím rokom a viac (vek 26. rokov a starší) splnené menej ako 80 Fis bodov priemer alebo 2x
jednorázovo pod 70 Fis bodov.
Doplnkové kritériá pre zaradenie do RD muži:
Do RD muži nominovať pretekára, ktorý sa v sezóne 2017/18 na MSJ umiestni do 1/3 štart poľa.
Poznámka:
- musí spĺňať jednorazové FIS bodové kritérium pre RD Muži
- nemusí spĺňať Fis bodový priemer pre RD Muži
Do RD muži nominovať pretekára, ktorý sa v sezóne 2017/18 na MS-U23 umiestni do 1/2 štart poľa.
Poznámka:
- musí spĺňať jednorazové FIS bodové kritérium pre RD Muži
- nemusí spĺňať Fis bodový priemer pre RD Muži

10.Prihlášky na preteky
Prihlášky na všetky druhy pretekov (jednotlivci, tím šprint, mix tím šprint, preteky FIS) pre
bežecké
lyžovanie
sa
nachádzajú
na
stránke
SLA:
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html

11. Súpiska pretekárov
Súpiska pretekárov sa nachádza na stránke
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html

12. Adresár funkcionárov SLA a BÚ SLA
Prezident SLA:
Ivan Ivanič
E-mail:
prezident@slovak-ski.sk
Generálny sekretár:
Radovan Cagala
E-mail:
sekretariat@slovak-ski.sk
Denisa Kubusová: info@slovak-ski.sk , tel. +421 918 249 159
Katarína Hyblerová (registrácie): office@slovak-ski.sk, tel: +421 918 249 159
Web: www.slovak-ski.sk
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Predsedníctvo bežeckého úseku SLA:
Meno, funkcia

Adresa

Michal Malák
športový riaditeľ BÚ SLA
a predseda BÚ SLA

Tatranské Matliare 2
059 60 Vysoké Tatry
crosscountry@slovak-ski.sk
Tr. SNP 37
974 01 Banská Bystrica
jan.valuska@gmail.com
Jula Horvátha 902/34
967 01 Kremnica
peter.durco@gmail.com
Banícka 33
058 01 Poprad
stanislavholiencik@gmail.com
985 45 Látky 150

Ján Valuška
podpredseda BÚ SLA
Peter Ďurčo
člen predsedníctva BÚ SLA
Stanislav Holienčík
člen predsedníctva BÚ SLA
Ján Segeč
člen predsedníctva BÚ SLA
Viktor Halíř
kooptovaný člen predsedníctva BÚ SLA
Peter Bartoň
kooptovaný člen predsedníctva BÚ SLA

JH 928/90
967 01 Kremnica
viktor@halir.sk
Tatranská Lomnica 177
059 60 Vysoké Tatry
xcskiteam.slovakia@gmail.com

mobil
0917171829

0905 321 617

0911 191 715

0902 953 388

0903 402 513

0910 835 000

Rudolf Čillík
čestný člen predsedníctva BÚ SLA
František Klement
čestný člen predsedníctva BÚ SLA

13. Adresár technických delegátov
Meno

Adresa

Vladimír Staroň, TD FIS staronv@gmail.com Bellova 63/3
059 41 Tatranská Štrba
Ing. Peter Ďurčo, TD FIS
J. Horvátha 902/34
peter.durco@gmail.com
967 01 Kremnica
Matúš Jančík
Hlavná 181
info@matj.sk
05938 Štrba
Marek Šerfel
M. Benku 561
mse@sla.sk
05938 Štrba
Juraj Tóth
Bankov 14
bistrobankov@gmail.com
040 01 Košice
PaedDr. Michal Šerfel
Ul. Krôn 371/20
michal.serfel@fabory.com
059 38 Štrba
Mgr. František Klement
Osloboditeľov 751/49
fero.klement@gmail.com
972 45 Bystričany
František Klement
Čerešňová 19
klement0@gmail.com
972 71 Nováky
Pavol Grünvaldský
Hlavná 220/98
paldsky@gmail.com
059 38 Štrba
Katarína Garajová
Gaštanová 511/2
garajovakatka@gmail.com
Liptovský Mikuláš
031 04

www.slovak-ski.sk

Mobil
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0910916132
0904517786
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0903628884
0905692945
0907147578
0905350918
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14. Adresár lyžiarskych klubov a oddielov v BÚ
SLA
P.č Názov TJ/LK/LO

Kontaktná osoba

Skratka klubu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA
TJ Biela Stopa
MKL Kremnica
AKHŠ
AŠK Pezinok
BK OPALISKO Závažná Poruba
Boardsparadise
EUROLOPPET Slovakia
KBL Turčianske Teplice
KBL Jasná L. Mikuláš
KBT SPIŠ
KLUB LYŽIAROV NOVÁKY
Levoča XC ski team
LK Hriňová
LK Levoča
LK Metropol Košice
LK OPALISKO
LK Ružomberok
LK Ski Team JASE Látky
LK SLÁVIA EKONOM UMB
LK TJ Belá - Dulice
LO Klub biatlonu Breza
LTS
Lyžiarsky klub Detvianska Huta - Látky
Ski Klub Senior Zvolen
Ski Race Team Banská Bystrica
SKI TEAM Štrbské Pleso
SKI Team Zapač L. Porúbka
SPORT RYSY KLUB
ŠK Kriváň Važec
ŠK METEOR DOLNÝ KUBÍN
ŠK ŠTRBA LO
ŠK Železiarne Podbrezová
ŠKP Banská Bystrica
ŠKP MARTIN

Kartik Ľudovít
Ivan Ivanič
Róbert Kapšo
Michal Malák
Medard Fedér
Ivan Bukas
Hermély Július
Halíř Viktor
Ján Tomahogh
Peter Iľanovský
Jozef Repko
František Klement
Jozef Šefčík
Ľubomír Olšiak
Anton Boris
Juraj Tóth
Rázusová Katarína
Martin Motyka
Kubiš Mário, Bc.
Ján Valuška
Jaroslav Buľovský
Náčin Martin
Peter Bartoň
Novodomcová Mária
Hofbauer Milan
Veronika Beličková
Mucha Bystrík
Slivková Katarína
Martina Lichá
Peter Jacko
Katarína Majdišová
Matúš Jančík
Pavol Beraxa
Branko Michalech
Mgr. Ján Holiga

KABB
TJBS
KREM
AKHŠ
AŠPE
BKOP
HABO
EULO
KBLT
JALM
KBTS
KLNO
LEXC
LKHR
LKLE
MEKO
OPZP
LKRU
STJL
SEBB
BEDU
LOBR
LTSL
LKHL
ZVSE
SRBB
STŠP
ZAPA
RYSY
KRVA
MEDK
ŠKŠT
ŽPŠP
ŠKPB
ŠKPM

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ŠKP Žilina
Športový klub lyžiarov Banská Bystrica
Športový klub polície Levoča
Športový klub polície Vysoké Tatry
TJ Družstevník Východná
TJ Tatran Gerlachov
TJ TATRAN Hybe LO
TJ VYSOKÉ TATRY
Združenie veteránov SR BU
Žampa Ski Club Vysoké Tatry

Ľuboš Cesnek
Vladimír Rusko
Zuzana Šefčíková
Pavol Mlynár
Jaroslav Gajdoš
Martin Mlynár
Pavol Gonda
Ľudmila Pojedincová
Staroň Vladimír
Slávka Žampová

ŠKPŽ
ŠKLB
ŠKPL
ŠKPV
TJVY
TAGE
TAHY
TJVT
SVET
ŽAVT
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Ďakujeme partnerom za podporu:
FIS
SOV
NŠC
ŠCP
MŠVVŠ SR

Hlavný partner BÚ SLA:

Partneri BÚ SLA:
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Dodávatelia BÚ SLA:
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