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1. ÚVOD
1.1

Všeobecné ustanovenia

Tento Súťažný poriadok Bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej len BÚ SLA) pre
preteky v behu na kolieskových lyžiach pre sezónu 2019 nadväzuje na nadriadené pravidlá lyžiarskych
pretekov a FIS (ďalej PLP) zverejnené na webovej stránke FIS a SLA. Zároveň aktualizuje a dopĺňa
všetky predchádzajúce súťažné poriadky. Preteky budú usporiadané podľa aktuálnych pravidiel
lyžiarskych pretekov FIS dostupné na:
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/cross-countrydocuments#ff1be7ba58699f3bc26491f8
Slovenský preklad pravidiel (verzia 2016) je informačne dostupná na:
http://www.slovak-ski.sk/editor/Michal/STK/prelozene_FIS_pravidla_beh_na_lyziach.pdf.
Doplnenia pravidiel podľa tohto Súťažného poriadku.

2. DÔLEŽITÉ USTANOVENIA
Členstvo v SLA a registrácia pretekárov BÚ SLA
2.1 Preukaz člena SLA
Preukaz člena SLA vydáva sekretariát SLA (Karpatská 15, 058 01 Poprad) na základe vyplnenej online prihlášky individuálnej, alebo prostredníctvom klubu/oddielu, ktorý je registrovaný v BÚ SLA.
(http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html).
Vedúci družstva, resp. pretekár, je povinný pri prezentácii predložiť buď členský/é preukaz/y
športovcov SLA, alebo potvrdenú súpisku športovcov klubu. Toto musí vykonať najneskôr pri
preberaní štartovných čísel.
2.2 Súpiska pretekárov klubu
K účasti na Steiger Slovenskom pohári v behu na kolieskových lyžiach je nutné mať potvrdené
sekretariátom SLA, klubom i popodpisované športovcami tlačivo „Súpiska športovcov klubu” na
sezónu 2019/2020 do termínu 20.6.2019! Zástupcovia klubov vygenerujú on-line „súpisku“ svojho
klubu zo stránky:
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
(aby sa on-line súpiska zobrazila, musíte sa prihlásiť do vnútornej sekcie "členská zóna")
2.3 Registrácia pretekára v BÚ SLA a povinnosti pretekára
Všetci pretekári, ktorí sa zúčastňujú pretekov SLA i vyšších (republikových a medzinárodných), mali
by byť registrovaní v BÚ SLA a uvedený na súpiske športového klubu / organizačnej jednotky.
Potvrdené tlačivo „Súpiska pretekárov klubu“ na sezónu 2019/2020 musí byť potvrdená na
sekretariáte SLA, klubom i športovcami a predložená najneskôr pri prezentácii pretekov. Pre účasť na
medzinárodných pretekoch FIS, musia mať pretekári platný FIS kód. FIS kód zabezpečuje pre
všetkých členov RD (okrem RD masters a UNI) na začiatku sezóny BÚ SLA po zaslaní vyplneného
tlačiva Athletes declaration a kópie pasu. 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 (účasť na podujatiach) FIS je možná iba s platným
FIS kódom, preto odporúčame klubom, aby potenciálnym účastníkom, ktorí nie sú zaradení v RD,
zabezpečili FIS kód prostredníctvom SLA (cena do 30.11. 33,- €, od 1.12. 100,- €).
2.4 Vekové kategórie
Pre obdobie leto - jeseň 2019 sú vypísané nasledovné vekové kategórie:
Muži, ženy, starší dorastenci a dorastenky, mladší dorastenci a dorastenky.
Juniori a juniorky štartujú v kategóriách muži, resp. ženy.
Veteránky a veteráni štartujú v kategóriách žien, respektíve v kategórii mužov.
Zaradenie pretekárov podľa ročníkov narodenia do jednotlivých vekových kategórií je určené
nasledovne:
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Kategória
Muži + Juniori
↳ Juniori
Starší dorastenci
Mladší dorastenci
Starší žiaci
Mladší žiaci

Rok narodenia
2001 a starší
2000 - 2001

Kategória
Ženy + Juniorky

2002 - 2003
2004 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2009

Staršie dorastenky
Mladšie dorastenky
Staršie žiačky
Mladšie žiačky

↳ Juniorky

Rok narodenia
2001 a starší
2000 - 2001

Sl. pohár
Áno

2002 - 2003
2004 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2009

Áno
Áno

2.5 Pridelenie pretekov
Usporiadanie pretekov je udeľované oddielom/klubom, ktoré sa o ich usporiadanie prihlásia na tlačive
SLA Žiadosť o usporiadanie športového podujatia. Prednostne je usporiadanie zverené tým, ktorí majú
k dispozícii kvalitné a bezpečné asfaltové cesty, ktoré parametrami zodpovedajú požadovanej úrovni
pretekov. Kluby, ktoré majú záujem o usporiadanie pretekov v sezóne 2020 zašlú svoje ponuky
najneskôr do 30.4.2020 na e-mailovú adresu peter.durco@gmail.com, kópiu na crosscountry@slovakski.sk a nordicsekretariat@slovak-ski.sk.

3. POKYNY PRE USPORIADATEĽOV
3.1 Zmluvné dojednanie
Usporiadateľ podpíše vzájomnú zmluvu medzi SLA a usporiadateľským klubom s vymedzením práv a
povinností.
3.2 Postup pri preložení alebo zrušení pretekov
Ak usporiadateľ v prípade vyčerpania všetkých možností 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 (nordicsekretariat@slovak-ski.sk). Z
dôvodu poistenia podujatí, usporiadatelia to musia vykonať 3 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
3.3 Zdravotné zabezpečenie
Usporiadateľ je povinný zaistiť počas doby trvania pretekov prítomnosť zdravotnej služby, ktorá je
zodpovedná za zaistenie prvej pomoci a prípadnú dopravu pacientov do najbližšieho zdravotníckeho
zariadenia. Neoddeliteľnou súčasťou pretekov je aj tréning pred pretekmi.
3.4 Asistencia polície
Ak je potrebná aj asistencia polície, napríklad pri konaní pretekov bez obmedzenia premávky,tak ju
usporiadateľ musí zabezpečiť.
3.5 Médiá
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
email: sport@tasr.sk
SITA: redaktor Daniel Šarga, mobil: 0905 254 407, email: sarga@sita.sk,
email: sport@sita.sk
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3.6 Zahraniční pretekári, nečlenovia SLA
Zahraniční pretekári a nečlenovia SLA môžu štartovať na pretekoch Steiger Slovenského pohára a na
Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou. Usporiadateľ im je povinný dať podpísať tlačivo GDPR
a vyhlásenie športovca, kvôli ochrane organizátorov. V majstrovských pretekoch tituly nezískavajú.
Usporiadateľ v prípade ich M-SR umiestnenia na 1. – 3. mieste organizuje dvojaké vyhlásenie a to v
absolútnom poradí a v poradí pretekárov registrovaných v BÚ SLA. Usporiadateľ M-SR vyhotoví aj
dve výsledkové listiny.
3.7 Refundácia nákladov
Usporiadateľ, ktorý je žiadateľom o refundáciu nákladov na usporiadanie podujatia je povinný spĺňať
všetky náležitosti zákona NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe a podať zúčtovanie pretekov na sekretariát
SLA do výšky maximálne stanovenej refundácie do 14 dní od uskutočnenia pretekov, najneskôr do 15.
novembra 2019.
3.8 Sankcie
Ak nesplní usporiadateľ všetky úkony uložené PLP, súťažným poriadkom a zmluvou, môže mu byť
krátený rozpočtovaný finančný príspevok.

4 ROZPIS PRETEKOV (PROPOZÍCIE)
4.1 Usporiadatelia pretekov sú povinní:
- predložiť na schválenie rozpis pretekov elektronickou poštou 2 týždne pred konaním pretekov
príslušnému TD a predsedovi ŠTK BÚ SLA na adresu peter.durco@gmail.com a najneskôr 10 dní
pred pretekmi zverejniť schválené propozície na stránke SLA; obsah rozpisu je uvedený v PLP,
- administrovať svoje podujatie (zaevidovať/nahrať podujatie, zverejniť propozície, prihlásenia, plagát,
zmeny, výsledky zverejniť vo formáte pdf. a zaslať ich v xml. formáte na vysledky@slovak-ski.sk)
prostredníctvom vnútornej sekcie web stránky SLA,
- uvádzať do „Rozpisu pretekov“- propozícií podujatia logá sponzorov SLA (aktuálny zoznam a logá
sú k dispozícii na poslednej strane Súťažného poriadku),
- zverejniť konanie pretekov cez vnútornú sekciu web stránky SLA najneskôr 2 týždne pred termínom
podujatia,
- uviesť v rozpise pretekov osobu s číslom telefónu, ktorá bude prijímať oznamy o neštartujúcich
pretekároch do doby ukončenia prezentácie. Ak je v možnostiach usporiadateľa uskutočniť on-line
poradu vedúcich tímov a žrebovanie, odporúčame to zverejniť v propozíciách podujatia.

5 PRIHLÁŠKY
5.1 Povinnosti TJ/LO/LK a jednotlivcov
Kluby / jednotlivci zodpovedajú podľa č. 215 PLP za včasné prihlásenie pretekárov, u ktorých je
reálna účasť na pretekoch prostredníctvom online registrácie na webe SLA pre členov SLA +
elektronicky zašlú menný zoznam športovcov s informáciou o použití typu viazania NNN/SNS.
Nečlenovia SLA vyplnia a zašlú elektronicky podľa pokynov v propozíciách tlačivo prihláška preteky
kolieskové lyže SLA + informáciu o type viazaní.
5.2 Termín doručenia
Prihláška musí byť doručená v termíne uvedenom v propozíciách podujatia, najneskôr 24 hodín pred
žrebovaním.
5.3 Prihláška na preteky musí obsahovať
Prihláška na preteky musí obsahovať neskrátené meno a priezvisko, rok narodenia, typ viazania
SNS/NNN a registračné číslo pretekára v SLA (ak má aktívny FIS kód, tak číslo licencie FIS).
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Prihláška cez telefón nie je možná. Prihlášky na domáce podujatia a preteky FIS sa nachádzajú na
stránke SLA: http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
5.4 Prihlášky na preteky FIS
Prihlášky na preteky FIS musí klub, resp. pretekár nahlásiť športovému riaditeľovi BÚ SLA najneskôr
5 dní pred konaním pretekov na predpísanom tlačive FIS – Entry form ROLL. V prihláške je povinné
uviesť FIS kód pretekára.

6 PREZENTÁCIA A ŠTARTOVNÉ
6.1 Vykonanie prezentácie
Prezentáciu musia pretekári / kluby vykonať do hodiny uvedenej v propozíciách. 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.
6.2 Štartovné
V pretekovej sezóne 2019 sa na pretekoch v behu na kolieskových lyžiach usporiadaných SLA môžu
zúčastniť pretekári uvedení na súpiske klubu s podpisom na tlačive. Podmienkou je aj úhrada
štartovného podľa pokynov v rozpise pretekov. BÚ SLA odporúča zvýšené štartovné pre nečlenov
SLA. Úhrada štartovného uvedeného v rozpise pretekov je splatná najneskôr pri prezentácii!

7 ŽREBOVANIE A PORADA VEDÚCICH TÍMOV
7.1 Poradie na štarte
Vo všetkých kategóriách sa štartové poradie žrebuje s výnimkou hromadných štartov, kde pretekári sú
nasadzovaní podľa aktuálneho poradia v Slovenskom pohári.
7.2 Porada vedúcich družstiev
Pri poradách a žrebovaní (losovaní) zastupuje klub spravidla 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. Porada vedúcich tímov sa
začne najskôr 1 hodinu po skončení prezentácie.
7.3 Obsah zápisnice
Z porady vedúcich družstiev musí byť spracovaný sekretárom pretekov zápis, ktorý bude vyvesený na
informačnej tabuli, prípadne doručený klubom ešte v deň porady, najneskôr však minimálne 2 hod.
pred štartom pretekov a musí v ňom byť uvedené (plán tratí, zahrievacie trate, časový harmonogram a
ďalšie dôležité informácie, ktoré nie sú v rozpise). Za vypracovanie zápisu je zodpovedný riaditeľ
pretekov.
8 VÝSLEDKY
8.1 Obsah výsledkových listín
V štartovej listine pri seniorských kategóriách je potrebné označiť juniorskú kategóriu písmenom „J“.
Obsah a formu výsledkových listín určujú PLP. V oficiálnych výsledkových listinách (OVL) sa musia
uvádzať:
- pre všetkých pretekárov registračné číslo SLA, alebo FIS kód a ročník narodenia,
- bodovanie Slovenského pohára,
- štvormiestne skratky klubov, ktorých zoznam je uvedený v zimnom súťažnom poriadku,
- počet prihlásených a prezentovaných pretekárov a meno a klubovú príslušnosť pretekárov, ktorí
preteky vzdali.
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- 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 medaily:
a) spoločne v kategórii mužov a juniorov, žien a junioriek,
b) v kategórii juniorov a junioriek zvlášť:
· ak preteky dokončia len jeden, prípadne dvaja 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 zahraniční pretekári (preteky musia byť v propozíciách
označené ako preteky „s medzinárodnou účasťou“) a umiestnia sa na 1. mieste, získajú titul
Medzinárodný majster Slovenskej republiky bez udelenia medaily.
8.2 Zaslanie výsledkov
Každý usporiadateľ podujatí BÚ SLA je povinný spracovať a 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.

9 RÔZNE
9.1 Osobná zodpovednosť
Pretekári, funkcionári, činovníci a ostatní účastníci pretekov, sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečenstvo.
9.2 Podmienky účasti
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
„Propozíciách / Rozpise pretekov“.
9.3 Ekonomické zabezpečenie pretekov v behu na lyžiach
Pre preteky a súťaže usporiadané a riadené SLA v súťažnom období 2019 platia nižšie uvedené zásady
ekonomického zabezpečenia a ich doplnky:
a) úhrada nákladov spojených s účasťou na M-SR, Slovenský pohár a ostatných pretekoch, hradí
účastníkom vysielajúca organizácia,
b) pridelenému Technickému delegátovi (TD) prináležia na pretekoch SLP KL a M-SR
náhrady v zmysle smernice SLA - EK 03 SMERNICA O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH
PRI TUZEMSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CESTÁCH.
Odmena pre TD ktorí sú SZČO je celková hodnota v sume 40€ / deň, ostatní TD v sume 30,00 € za
pracovný deň. Súčasťou vyúčtovania je aj predložená správa TD, ktorú TD zasiela na e-mail
športového riaditeľa, sekretariát SLA a predsedovi ŠTK.
c) prípadné ubytovanie TD zabezpečuje a hradí usporiadateľ
9.4 Nominácia funkcionárov pre preteky v behu na lyžiach
Nomináciu delegovaných funkcionárov pre podujatia, zabezpečí SLA podľa nasledovných zásad:
- technického delegáta (TD) a jeho náhradníka menuje BÚ SLA na návrh ŠTK–R;
- TD na pretekoch STEIGER SP v behu na kolieskových lyžiach môže byť: Matúš Jančík, Katarína
Garajová, Vladimír Staroň, Peter Ďurčo, Michal Šerfel, Marek Šerfel.
- TD na preteky bude určený najneskôr 14 dní pred konaním pretekov Komisiou rozhodcov ŠTK BÚ
SLA. 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.
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9.5 Hodnotenie a celkové víťazstvo v Slovenskom pohári (SLP)
V súťaži o Slovenský pohár (SLP) budú ocenení iba celkoví víťazi v kategóriách dospelých a dorastu.
Oceneným celkovým víťazom Slovenského pohára sa môže stať iba člen SLA. Do hodnotenia sa budú
brať všetky uskutočnené preteky. Body v šprinte sa do SP pridelia podľa poradia v druhej časti
pretekov. O celkovom poradí pri rovnosti bodov dvoch a viacerých pretekárov rozhoduje vyšší počet
lepších umiestnení. Ak aj počet lepších umiestnení je rovnaký, rozhodujú lepšie FIS body pretekára.
9.6 Postaršenie, zmena kategórií
Nie je povolený striedavý štart vo vyššej kategórii v sezóne 2019. Postaršenie pretekára je možné
najviac o jednu vekovú kategóriu, (starší žiak posledným rokom môže štartovať v kategórii mladšieho
dorastu).
9.7 Povinnosti reprezentantov
Na podujatiach prihlasovaných a financovaných prostredníctvom SLA (podujatia MS, SP a FIS) sú
členovia RD BÚ SLA povinní štartovať a vystupovať v reprezentačnom oblečení BÚ SLA vo
zverenom oblečení RD. Táto povinnosť sa týka aj oblečenia RD na stupňoch pre víťazov.
9.8 Doping
Doping je vo všetkých lyžiarskych disciplínach prísne zakázaný. Usporiadatelia všetkých pretekov
zaistia pre prípadnú dopingovú kontrolu tieto podmienky: miestnosť, ak možno blízko štartu / cieľa,
kde bude k dispozícii WC, umývadlo, stôl, stoličky a v dostatočnom množstve, nealkoholické nápoje v
originálnom balení s neporušeným uzáverom.
9.9 Pretekársky výstroj
Kolieskové lyže zabezpečuje (zapožičiava) BÚ SLA. Palice: pre preteky konané klasickou technikou
nesmie byť dĺžka palice od hrotu po ukotvenie pútka do palice väčšia ako 83% výšky pretekára v
bežeckej lyžiarskej obuvi + 2cm.
9.10 Vyhlásenie výsledkov
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.

10 SÚŤAŽE STEIGER SLOVENSKÉHO POHÁRA
Slovenský pohár dorastu pod názvom Steiger slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach je
celoštátna súťaž mládeže do 17 rokov /vrátane/ organizovaná SLA. Štruktúru a rozsah tejto súťaže
určuje vedenie Bežeckého úseku SLA. Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch (3) pretekov.
Slovenský pohár dospelých pod názvom Steiger slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach je
celoštátna súťaž juniorov a seniorov vo veku od 18 rokov organizovaná SLA. Štruktúru a rozsah tejto
súťaže určuje vedenie Bežeckého úseku SLA. Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch (3)
pretekov.
Podujatia “1 až 5 kola a Majstrovstvá Slovenska v behu na kolieskových lyžiach” sú považované v
zmysle tohto poriadku za súčasť celoštátnej súťaže príslušnej vekovej kategórie organizovanej SLA.
10.1 Kategória žiactva
Nie je povinnosťou usporiadateľa vypísať aj žiacke kategórie. Ak ich vypíše, odporúčanie BÚ je, aby
boli zlúčené, t.j. starší aj mladší žiaci spolu, rozdelení do kategórií podľa pohlavia. Žiaci budú
štartovať na vlastných, prípadne zapožičaných lyžiach.
10.2 Kategória dospelých a dorastu
Vedúci súťaže: Peter Ďurčo
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Do súťaže o STEIGER Slovenský pohár (ďalej len SLP) v behu na kolieskových lyžiach je v sezóne
2019 zaradených 5 pretekov. Vo všetkých pretekoch okrem M-SR je vyhodnocovaná spoločná
kategória mužov a juniorov, žien a junioriek.
10.3 Výpočet FIS bodov
Výpočet FIS bodov je podľa platných pravidiel FIS pre beh na lyžiach z mája 2019, časť 300 preteky
v behu na lyžiach, bod 396 Preteky na kolieskových lyžiach.
10.4 Bodovacia tabuľka „STEIGER SLOVENSKÝ POHÁR“ – pre všetky kategórie :
1.miesto 15 bodov
6. miesto 5 bodov
2. miesto 12 bodov
7. miesto 4 body
3. miesto 10 bodov
8. miesto 3 body
4. miesto 8 bodov
9. miesto 2 body
5. miesto 6 bodov
10. miesto 1 bod
Body do hodnotenia celkového poradia Steiger Slovenského pohára zbierajú iba členovia SLA.

11 PRETEKY STEIGER SLOVENSKÉHO POHÁRA A MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
11.1 Preteky Steiger Slovenského pohára
Základné informácie o dátume, spôsobe štartu a technike pretekov, budú doplnené a spresnené
propozíciami usporiadateľov. V prípade nepredvídaných okolností si BÚ SLA i usporiadateľ si
vyhradzujú právo na zmeny rozpisu pretekov. Nasledovné podujatia sú považované v zmysle tohto
poriadku za súčasť celoštátnej súťaže príslušnej vekovej kategórie organizovanej SLA.
1. kolo AKHŠ a SKB Velké Karlovice
Dátum konania: 30.6.2019
Miesto konania: Velké Karlovice, Karolinka - Kohútka
Usporiadateľ adresa: ALKAN klub horských športov
Web, E-mail: http://www.karlovska50.cz/cs/skiroll?set=1
Disciplína: výbeh klasickou technikou s hromadným štartom
Informácie: Michal Malák, 0917 171 829
Technický delegát: Peter Ďučo
Náhradník: Vladimír Staroň
2. kolo Ski Team JASE Látky
Dátum konania: 28.7.2019
Miesto konania: Látky - Mláky
Usporiadateľ adresa: Látky 124, 985 45 Látky
Web, E-mail: www.jase.sk/skiteam, mario.kubis77@gmail.com
Disciplína: vytrvalostný beh voľnou technikou s hromadným štartom
Informácie: M. Kubiš, 0908 343 898
Technický delegát: Katka Garajová
Náhradník: Peter Ďurčo
3. kolo ŠKP Levoča
Dátum konania: 18.8.2019
Miesto konania: Levoča – Levočská dolina
Usporiadateľ adresa: Vodárenská 9, 054 01 Levoča
Web, E-mail: www.levocaxcskiteam.webnode.sk
Disciplína: šprint voľnou technikou / súpaž s intervalovým štartom
Informácie: J. Šefčík, 0903 908 273, skplevoca@gmail.com
Technický delegát: Matúš Jančík Náhradník: Marek Šerfel
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4. kolo Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica /PRETEKY FIS/
Dátum konania: 8.9.2019
Miesto konania: Banská Bystrica - Kordíky
Usporiadateľ adresa: Trieda SNP 37, 974 01 Banská Bystrica
Web, E-mail: jan.valuska@gmail.com
Disciplína: výjazd klasicky s intervalovým štartom
Informácie: J. Valuška, 0905 321 617, jan.valuska@gmail.com
Technický delegát: Vladimír Staroň
Náhradník: Katarína Garajová
11.2 Majstrovstvá SR v behu na kolieskových lyžiach
5. kolo a M-SR TJ Tatran Gerlachov
Dátum konania: 6.10.2019
Miesto konania: Gerlachov
Usporiadateľ adresa: TJ Tatran Gerlachov, o.z., Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
Web, e-mail: www.tjtatrangerlachov.sk / tj@tjtatrangerlachov.sk
Disciplína: vytrvalostné preteky voľnou technikou s hromadným štartom / prípadne
výjazd klasickou technikou (spresnenie bude uvedené v propozíciách)
Informácie: M. Nikerle, 0910 577 324
Technický delegát: Marek Šerfel
Náhradník: Matúš Jančík

12 HODNOTENIE KLUBOV PRE FINANCOVANIE ZO SLA PRE SEZÓNU 2019/20
Do hodnotenia klubov o najlepší klub, sa budú započítavať všetky získané body v SP KL. Preteky
budú započítavané do refundácie v zmysle Súťažného poriadku na zimnú sezónu 2019/2020. Preteky
budú taktiež započítavané do počtu aktívnych pretekárov, teda do počtu pretekov, ktoré pretekári
absolvujú v sezóne 2019/20. Na to, aby bol pretekár aktívny, musí v sezóne absolvovať aspoň 3
preteky, vrátane zimných a byť uvedený na súpiske klubu.

13 ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV V BEHU NA KOLIESKOVÝCH
LYŽIACH 2019
RD Ženy: Alena Procházková
RD Ženy B: Barbora Klementová
RD Muži: Ján Koristek
RD juniorky: Mária Danielová
RD juniorky B: Kristína Sivoková
RD juniori: Andrej Renda
RD OH nádeje dievčatá: Marianna Klementová, Timea Mazúrová, Veronika Bukasová, Paulína
Chudíková, Laura Roglová
RD OH nádeje chlapci: Denis Tilesch, Matúš Oravec, Radovan Danko, Marko Havran
Členmi realizačných tímov sa stávajú všetci osobní tréneri zaradených športovcov i servismani: Ján
Valuška (seniorský reprezentačný tréner pre Svetový pohár), Stanislav Holienčík (reprezentačný tréner
juniorov a OH nádeje), Mário Kubiš, Jozef Šefčík st., František Klement, Jozef Brűnn, Ondrej Tuka,
Ivan Bukas, Ondrej Benka-Rybár, Michal Polačko, Benedikt Procházka, Jakub Benč, Jaroslav Gajdoš,
Michal Sýkora, Michal Malák, František Novodomec.

14 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE SVETOVÝ POHÁR
Účasť na podujatiach pre Svetový pohár vychádza z návrhu reprezentačných trénerov BÚ SLA, podľa
aktuálnej výkonnosti športovcov. Prioritu účasti majú pretekári zaradení v reprezentácii SR. V
mládežníckych kategóriách sa prihliada aj na výkonnosť preukázanú v pretekoch Slovenského pohára
v behu na kolieskových lyžiach alebo z testovaní reprezentačných družstiev. O konečnom počte a
nominácii účastníkov na vrcholné podujatia rozhodne na návrh TR BÚ SLA Predsedníctvo BÚ SLA.
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15 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE MAJSTROVSTVÁ SVETA MADONA
Na MS a MSJ 8.8. - 11.8.2019 Madona (LAT) budú nominovaní športovci s aktuálne
najlepšou výkonnosťou na návrh reprezentačných trénerov so schválením Trénerskou radou
BÚ SLA. Minimálne počty účastníkov sú nasledovné: 1 junior, 1 juniorka, 1 muž a 1 žena. O
konečnom počte účastníkov rozhodne na návrh TR BÚ SLA Predsedníctvo BÚ SLA.
16 REPREZENTAČNÉ TESTY A TESTOVANIE ÚTVAROV TALENTOVANEJ
MLÁDEŽE
BÚ SLA organizuje nasledovné testovania:
31.8.2019 – 1. časť všeobecné testy reprezentačných družstiev BÚ SLA
27.10.2019 – 2. časť špeciálne testy reprezentačných družstiev BÚ SLA
- testy sú povinné pre všetkých zaradených členov reprezentačných družstiev BÚ SLA a športovcov
zaradených na listine talentov BÚ SLA, pre družstvo OH nádeje a mladších športovcov sú tieto testy
voliteľné.
5.10.2019 – Testy ÚTM Banská Bystrica: 1.časť hala, 2 časť beh v teréne Šachtičky.
- testy povinné pre športovcov zaradených v RD OH nádeje, mládežníkov v útvaroch talentovanej
mládeže (na listine talentov BÚ SLA), členov športových gymnázií a športovcov, ktorí v rámci
klubovej príslušnosti spadajú pod hlavičku športových tried i projektu Trénerskej rady mládeže. Testy
slúžia ako pomocný faktor k aktualizácii zloženia reprezentačných družstiev (RD) BÚ SLA pre zimnú
sezónu 2019/2020. Na základe dosiahnutých výsledkov môže TR BÚ SLA na návrh RD trénera
zaradiť alebo vyradiť pretekára z RD.

17 ADRESÁR FUNKCIONÁROV SLA A BÚ SLA
Prezident SLA: Ivan Ivanič
E-mail: prezident@slovak-ski.sk
Generálny sekretár: Ing. Radovan Cagala
E-mail: sekretariat@slovak-ski.sk
Denisa Kubusová: info@slovak-ski.sk , tel. +421 918 713 045
Martina Husárová: nordicsekretariat@slovak-ski.sk, tel. +421 915 896 754
Registrácie: registracie@slovak-ski.sk, office@slovak-ski.sk
Web: www.slovak-ski.sk
Meno, funkcia
PaedDr. Michal Malák, PhD.

crosscountry@slovakski.sk

Elektronická adresa

Mobil - kontakt
0917171829

stanislavholiencik@gmail.com

0902 953 388

jan.valuska@gmail.com

0905 321 617

peter.durco@gmail.com

0911 191 715

skiteamjaselatky@gmail.com

0905398558

skplevoca@gmail.com

0903908273

viktor@halir.sk

0903402513

športový riaditeľ BÚ, predseda BÚ SLA

Mgr. Stanislav Holienčík
predseda komisie mládeže, podpredseda BÚ SLA

PaedDr. Ján Valuška
Predseda trénerskej rady

Ing. Peter Ďurčo
Predseda ŠTK, vedúci súťaží dorastu a dospelých

Ján Segeč
člen predsedníctva BÚ SLA

Jozef Šefčík
člen predsedníctva BÚ SLA

Viktor Halíř
člen predsedníctva BÚ SLA, zástupca v P-SLA
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18 ADRESÁR TECHNICKÝCH DELEGÁTOV - PRETEKY NA KOL. LYŽIACH
Meno, funkcia

Elektronická adresa

Vladimír Staroň

staronv@gmail.com

TD FIS

Peter Ďurčo

peter.durco@gmail.com

TD FIS

Katarína Garajová

garajovakatka@gmail.com

Matúš Jančík

info@matj.sk

TD FIS

Michal Šerfel

michal.serfel@skstrba.sk

Marek Šerfel

marek.serfel@gmail.com

Kontakt
Bellova 63/3
059 41 Tatranská Štrba
0903 388 511
J. Horvátha 902/34
967 01 Kremnica
0911 191 715
Gaštanová 511/2
031 04 Liptovský Mikuláš
0907517853
Hlavná 181
05938 Štrba
0910 916 132
Krôn 371/20
059 38 Štrba
0903 628 884
M. Benku 561
059 38 Štrba
0904 517 786
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Ďakujeme partnerom za ich podporu:
FIS, SOŠV, NŠC

Hlavný partner BÚ SLA:

Partner STEIGER SLOVENSKÉHO POHÁRA V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH
BÚ SLA:

Partneri BÚ SLA:
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