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1. Spoločné ustanovenia:
1.1.

Členovia športového odvetvia lyžovania na tráve /ďalej len: úseku lyžovania na tráve,
v skratke: ÚLT/ sa riadia :

- Stanovami SLA, Organizačným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom, Registračným,
prestupovým a licenčným poriadkom, Marketingovou smernicou a Súťažným poriadkom pre
letnú sezónu 2018 . Všetky tieto sú dostupné na oficiálnej stránke SLA
- Platnými pravidlami SLA, alpské disciplíny, platné od 8.12.2000, pravidlá upravené podľa
potrieb ÚLT - IWO
- Aktualizovanými IWO predpismi FIS – ÚLT pre rok 2018, sú prílohou súťažného poriadku,
(ďalej len SP)
- Aktualizáciou pravidiel pre sezónu 2018 pri účasti na pretekoch v Českej republike.
1.2.

Športové výkony pretekárov na tráve sú v každom časovom úseku spracované,
vyhodnocované a zverejnené na :
www.fis-ski.com
www.slovak-ski.com
www.grasskislovakia.sk
FIS body viď IWO hodnotenie, pohárové body

1.3.

Jednotlivé preteky FIS, SP a JMS v letnej sezóne 2018 a predbežná nominácia je
súčasťou tohto SP.
Disciplíny lyžovania na tráve:
Slalom, obrovský slalom, super-obrovský slalom, super-kombinácia, paralelný slalom,
a šprint preteky vo všetkých disciplínach.

1.4.

Vekové kategórie :
Na medzinárodných pretekoch podľa pravidiel IWO ! Presne rozpísané sú v bode č 8
tohto SP

1.5.

Nominácie na preteky pod hlavičkou FIS, prekladá reprezentačný tréner v spolupráci
s TR, schvaľuje športový riaditeľ ULT, ktorý aj vyplní oficiálne tlačivo a pošle prihlášku
na sekretariát SLA a ten k usporiadateľovi.
Nominácie na preteky o Český pohár navrhujú kluboví tréneri, športovému riaditeľovi
a ten následne pošle prihlášku.

1.6.

Výpis z predpisu IWO pre úsek LT: Dodatočné ustanovenia pre lyžovanie na tráve
Disciplíny lyžovania na tráve
Slalom, šprint slalom, obrovský slalom, Super-G, paralelné preteky, superkombinácia
Organizačný výbor , Jury pretekov
Technický delegát (TD)
Autori tratí

( viď predpis IWO )

( viď predpis IWO )

( viď predpis IWO alebo vymenovaní na porade vedúcich družstiev )

Schválenie / Práva a povinnosti

( viď predpis IWO )

Oficiálne osoby a technici, zdravotnícky personál má oprávnenie prístupu na trať
( viď predpis IWO)
Súťažný rok trvá od 1. januára do 31. decembra daného roku.
Štart a ciel, meraní času a počítanie

( viď predpis IWO )

Štartovacia rampa :
Rampa musí byť po celej dĺžke a šírke pokrytá kobercom, pritom nie sú možné prípadné spoje
okrajov koberca. Nástup na rampu musí byť zhotovený tak, aby bolo možné bezpečné
nastúpenie. Rampa musí byť postavená tak, aby bola stabilná a nijako sa nekývala. Na začiatku
rampy sa za štartovacou bránkou označí príslušné miesto opretia (zapichnutia) lyžiarskych
palíc a je potrebné, aby tu bolo protišmykové vyhĺbenie k opretiu (zapichnutiu) hrotov
lyžiarskych palíc. Vo vzdialenosti asi 50 cm musia byť po oboch stranách pravouhlé ku
štartovacej bránke pevne ukotvené drevené lišty o dĺžke asi 1 m a výške asi 10 cm, tak aby
nebolo možné skĺznutie lyží do strán. Štartovacia tyčka musí byť umiestnená max. 70 cm nad
podlahou, ženské kategórie 60 cm a detské kategórie minimálne nad kolená. Preskočenie
štartovacej bránky, pri ktorom sa nespustí časomiera, vedie k diskvalifikácii.
Štartovacia rampa musí byť k dispozícii pre oficiálny tréning. Štartovaciu rampu musí
skontrolovať príslušný technický delegát, ktorý predkladá v prípade nutnosti návrhy na
zlepšenie organizátorovi.
Stavba tratí : slalom je pre všetky kategórie okolo jednej tyče, obrovský slalom na pretekoch
pod hlavičkou FIS musí mať dva terče, pokiaľ sa na porade tréneri nedohodnú inak.
Usporiadateľ pretekov na Slovensku a v ČR môže vypísať preteky obrovského. slalomu okolo
jedného terča.
Taktiež medzinárodné FIS preteky žiakov môžu byť okolo jedného terča

Technické prevedenie :
-1.

Prvá a posledná brána musí mať aj vonkajšiu tyč - terč

-2.

Vonkajšiu tyč – terč musia mať aj kombinácie, vlásenky, vertikály a prejazdové brány

-3.
Správny prejazd je pretnutie špičkami lyží a obidvoma chodidlami myslenej spojnice
medzi točnou a vonkajšou tyčou, alebo pokiaľ nie je použitá vonkajšia tyč, je to pretnutie
myslenej najkratšej spojnice od točnej tyče k nasledujúcej nižšej točnej tyči. Pri strate lyže platí
príslušné PLP. Pri vracaní sa do brány, musí pretekár obísť točnú tyč, tieto pravidlá platia aj
pre obr.slalom len namiesto tyče sa rozumie terč.

Ochranné pomôcky pretekárov :
Ochranná prilba
Pretekári aj predjazdci počas tréningov a pretekov vo všetkých disciplínach sú povinní nosiť
ochranné prilby určené na zjazdové lyžovanie
Ochrana chrbta
Pretekári aj predjazdci počas tréningov a pretekov vo všetkých disciplínach sú povinní nosiť
ochranu chrbta, určenú na zjazdové lyžovanie
Žrebovanie štartového poradia :
Žrebovanie skupín a štartového poradia viď predpis IWO
Výnimku pre preteky na Slovensku je poradie štartujúcich v prvom kole v právomoci
rozhodnutia jury pretekov podľa počtu štartujúcich
Štartové poradie II. kola :
Štartové poradie II. kola je pri pretekoch FIS podľa predpisu IWO, výnimkou pri pretekoch
v rámci Slovenska je v právomoci jury rozhodnúť inak podľa počtu pretekárov
Opakovanie jazdy :
Pretekár, ktorý bol počas jazdy poškodený tzv. vyššou mocou, bez jeho zavinenia, nemusí
bezprostredne po tomto poškodení zastaviť, ale musí opustiť stopu (vytýčenú trať) a môže
zastaviť až v cieli a môže požiadať o podmienečné opakovanie jazdy. Toto môže urobiť aj
tréner.
Dôvodom tohto ustanovenie sú špeciálne parametre lyží na trávu, pri ktorých niekedy nie je
možné okamžité zastavenie jazdy.

Homologované výrobky lyží na trávu :
V súčasnosti sú FIS homologované nasledujúce typy trávnych lyží :
DLWH/ AUT + Prochádzka /CZE/
Esmont Brno
ESAM

/CZE/
/Japonsko/

Maximálna výška trávnych lyží pre junior, dospelí je 12 cm, pre U16 je max.11 cm a dĺžka lyží
max. 90 cm, U14 max. 11 cm a dĺžka lyží max. 85 cm, U12 + U10 max. výška 10,5 cm a dĺžka
lyží max. 75 cm.
Meranie výšky podľa predpisu IWO
Vzdialenosť líšt meraných pred a za viazaním nesmie presiahnuť vzdialenosť 66 mm
Dĺžka dosky viazania je určená v povolenom intervale 220 – 240 mm.
Na vnútornej strane každej lyže musí byť chránič (kopka) v minimálnej veľkosti 50 cm2.
Kontrola materiálu môže byť vykonaná po skončení jazdy a pri použití nehomologovaných
častíc môže byť pretekár diskvalifikovaný.

Servisný materiál :
Pre lyže na trávu môžu byť použité len biologicky úplne odbúrateľné mazacie a umývacie
prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu
Na mazanie a umývanie lyží sa nesmú používať prostriedky, ktoré majú na obale uvedený
pôvod z motorových olejov
Je zakázané zabudovávať do lyží externé servisné nádoby alebo primazávať lyže počas jazdy
Umývanie lyží je dovolené len v priestore, ktoré na to určí organizátor pretekov.

2. Úhrady a náklady:
● Štartovné na pretekoch usporiadaných na území Slovenska je stanovené max. 10,- EUR za
pretekára a disciplínu. Plus vlek max 10.-eur na osobu a deň

● Štartovné na medzinárodných FIS pretekoch žiakov je podľa predpisu IWO. Štartovné je
max. 10,- EUR za pretekára a disciplínu a usporiadateľ z uvedenej čiastky odvedie poplatok vo
výške 1.-eur za pretekára a disciplínu osobe poverenej komisiou FIS lyžovania na tráve na
vyhodnotenie a ceny celkového poradia žiackeho FIS CHILDREN CUP pohára na sezónu 2018

● Pretekári, ktorí chcú byť uvedení v medzinárodnej listine FIS bodov musia uhradiť
v stanovenom termíne poplatok vo výške 25,- CHF (za udelenie licencie FIS). Pri nedodržaní
termínu sa poplatok zvyšuje na 100,- CHF. Nový pretekári musia podpísať FIS prehlásenie
pretekára (v prípade neplnoletých toto podpíšu ich rodičia). Finančnú úhradu rieši pre
reprezentantov rieši ÚLT .

● Úsek ÚLT zaisťuje poistenie pri účasti na pretekoch FIS, SP, MS , MSJ a ČP. Poistenie na
pretekoch na Slovensku riešia vysielajúce zložky, alebo pretekári individuálne.

● Pretekári sú povinní si na príslušnú sezónu zaistiť certifikovanú lekársku prehliadku
o zdravotnej spôsobilosti na vlastné náklady a odovzdať vedeniu úseku LT do 25.05.2018

● Pretekári sú povinní pred sezónou vyplniť a podpísať / licenciu / vyhlásenie športovca, za
neplnoletých túto podpíše zákonný zástupca. Toto vyhlásenie odovzdať vedeniu úseku LT do
25.05.2018

3. Vekové kategórie pretekárov:
Účasť na medzinárodných pretekoch podľa predpisu IWO
V kategórii dospelých majú právo štartu všetci pretekári, ktorí ukončia 15 – ty rok svojho veku
do 31. decembra príslušného roku. Oprávnenie začína na začiatku pretekárskeho obdobia t.j.
podľa podľa FIS 1.júna aj keď pretekár dovŕši 15 rokov len do 31.decembra v tom roku. Pre
preteky na Slovensku a v FIS platia pre r. 2018 tieto kategórie :
predžiaci U 10

2009 a mladší

predžiaci U 12

2008- 2007

ml.žiaci

2006 – 2005

st.žiaci

2004 – 2003

2002 – 1997

dospelí

juniori

U 14

U 16

1996 a starší

Pri pretekoch v slalome predžiaci U10 a U12 pretekajú okolo jednej krátkej, gumovej tyče,
pričom prvá a posledná bránka musí mať aj vonkajšiu, vlásenka musí mať ukončovaciu tyč
a prejazdová musí mať taktiež aj vonkajšiu tyč.
Rovnaký predpis platí aj pre kategóriu žiaci U 14 a U 16 s tým rozdielom, že pretekajú vo
veľkých kĺbových tyčiach.
V disciplíne obrovský slalom predžiacke a žiacke kategórie pretekajú okolo jednej brány
s terčom pričom prvá a posledná musí mať aj vonkajšiu, taktiež prejazdová brána musí mať aj
vonkajšiu bránku.

4. Reprezentačné družstvá pre r. 2018
muži :

Lukáš Ohrádka FIS kód 700008

ženy :

Barbara Miková FIS kód 705008

juniori :

Matúš Ficeľ 1998 FIS kód 700009
Adam Masár 2000 FIS kód 700010 – zároveň člen tal. mládeže
Alex Jánoška 2002 FIS kód

– zároveň člen tal. mládeže

Nikol Fričová 2001 FIS kód 705010 – zároveň člen tal. mládeže
Talentovaná mládež :

Vanesa Drahovská 2003
Sára Gavalierová 2006

Tatiana Suchá 2006

Max Macháček 2004

Pre sezónu 2018 svojimi výsledkami v r.2017 všetci pretekári splnili podmienky zaradenia do
talentovanej mládeže, ale je ešte na rozhodnutí trénerskej rady a športového riaditeľa, či
všetci majú aj iné výkonnostné predpoklady ostať zaradení. Členovia talentovanej mládeže sú

povinní si viesť tréningový denník športovca a tento na požiadavku členov trénerskej rady
predložiť kedykoľvek na kontrolu.

5. Realizačné tímy na sezónu 2018:
Vedúci realizačného družstva, predseda úseku a športový riaditeľ ÚLT : Ladislav Šandor
Dospelí a juniori : Vincent Frič – vedúci družstva
Lubomír Masár – tréner RD
Martin Jánoška - servisman a podpredseda úseku LT
Žiaci a predžiaci : Martin Jánoška – vedúci družstva a servisman
Zoran Macháček – tréner
Doplnok na ČS : Počet členov RT /realizačného tímu/ pri účasti 1-3 pretekárov sú 2 RT, 4 až
viac sú 3 RT

6. Kritériá účasti na pretekoch 2018:
na FIS pretekoch dospelých a juniorov, na Svetovom
pohári, Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách sveta juniorov
V roku 2018 sa nekonajú MS dospelých.
6.1 účasť na FIS pretekoch podľa kalendára, ktoré vyberie úsek ÚLT, nominuje trénerská rada
na základe momentálnej formy po jarných sústredeniach pred prvými pretekmi
6.2 účasť na FIS SP, podľa výsledkov a momentálnej formy na pretekoch FIS
6.3 účasť na JMS nominuje trénerská rada so športovým riaditeľom podľa momentálnej formy
a zdravotného stavu
6.4 Ak sa reprezentant nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov na pretekoch na ktoré bol
nominovaný predloží lekárske potvrdenie trénerovi RD, alebo predsedovi úseku ÚLT.

7. Kritériá na zaradenie do RD:
Dospelí : v predchádzajúcej sezóne aspoň dve umiestnenia v prvej polovici výsledkovej listiny
na MS, alebo FIS SP.

Juniori : V predchádzajúcej sezóne jedno umiestnenie v prvej polovici výsledkovej listiny v
celkovom Junior FIS Cup-e, JMS, SP FIS.

8. Kritériá na zaradenie do talentovanej mládeže:
8.1 Umiestnenie do 3.miesta na M SR – musia štartovať minimálne traja pretekári
8.2 Umiestnenie do 3.miesta v celkovom hodnotení ČP
8.3 Umiestnenie do 5. miesta v celkovom hodnotení FIS children cup
8.4 Umiestnenie do 3.miesta aspoň v jednom preteku FIS children cup týchto
ak pretekár splní jedno z týchto kritérií bude zaradený do TM.

9. Súťaž Slovenský pohár a Majstrovstvá SR 2018:
Je to celonárodná súťaž mládeže/dospelých organizovaná SLA. Štruktúra a rozsah týchto
súťaží určí vedenie úseku lyžovania na tráve. Súťaž pozostáva minimálne z troch /3/ kôl.
Súťaž Slovenského pohára bude vyhodnotená z pretekov FIS 26.- 27.05.2018 na Ahoji, slalom
a obrovský slalom plus Majstrovstvá SR 08.-09.9.2018 na Ahoji slalom, obrovský slalom
a superobrovský slalom – spolu sa vyhodnotí 5 pretekov. MSR sa môžu zúčastniť aj
neregistrovaní pretekári, musia byť poistení a súťažia na vlastné bezpečie.
Výpis z predpisu IWO pre lyžovanie na tráve a reglementu Svetového poháru je umiestnený v
plnom znení na adrese – www.grasski.de alebo www.fis-ski.com

10. Používanie automobilu SLA zn. Citroen:
10.1 Zodpovední za používanie automobilu SLA sú: L. Šandor, L. Masár, M. Jánoška,
Z. Macháček a V. Frič. V prípade nutnosti je možné poveriť vedením automobilu ďalšieho
člena ÚLT SLA niekto z hore menovaných osôb..
10.2 Automobil bude využívať len pre účely ÚLT na tréningy, sústredenia, preteky, konferencie
SLA

10.3 V prípade, že je auto SLA plne vyťažené a všetci pretekári sa nezmestia, môže byť použitý
aj súkromný automobil, ktorý musí byť zaregistrovaný na SLA. Preplácajú sa len náklady na
PHM. Podľa spotreby v TP automobilu.
10.4 V prípade, že nebude auto úplne vyťažené pretekármi a realizačným tímom, je možnosť
aby s pretekárom išiel ako doprovod jeden rodič, pričom tréner a vedúci výpravy sa za rodiča
nepovažujú. Rodič sa zúčastní akcie na vlastnú zodpovednosť , bude členom SLA a bude riadne
poistený. Rodičia sa medzi sebou dohodnú kto kedy pôjde.

11. Objednávanie ubytovania, preteky a sústredenia:
11.1 Ubytovanie objednáva vždy vedúci družstva, alebo športový riaditeľ. Ubytovanie by malo
byť čo najbližšie k miestu pretekov, pokiaľ je to možné, aby malo na izbe k dispozícii soc.
zariadenie a sprchu, výnimočne môže byť aj spoločné na chodbe. Ubytovacie zariadenie by
malo vždy vedieť poskytnúť raňajky. Viď Rozpočet 2018
11.2 Cena ubytovania by mala byť primeraná úrovni lyžiarskeho strediska, kde sa preteky
organizujú.
11.3 Náklady na ubytovanie sa preplácajú len nominovaným a delegovaným členom
realizačného družstva.

12. Stravovanie:
Realizačný tím + reprezentanti dospelí a juniori dostanú vyplatené diéty podľa platných
predpisov, žiaci : realizačný tím a pretekári dostanú príspevok na stravu, podľa možností
stravovacích zariadení v mieste pretekov. Viď rozpočet 2018.

13. Výstroj a materiálové vybavenie pretekárov:
13.1 Každý člen RD dospelí a juniori, pred sezónou dá na vedenie ÚLT požiadavku na nákup
lyžiarskeho materiálu, podľa potreby. Túto požiadavku mu po konzultácii musí schváliť
vedenie ÚLT. Náhradné diely na lyže sa objednávajú zásadne cez športového riaditeľa
u výrobcu.
13.2 V prípade vážneho poškodenia lyží počas sezóny je možné operatívne zakúpiť nové alebo
objednať ich opravu priamo u výrobcu cez vedenie ULT.
13.3 Žiacka kategória si uplatní požiadavku na lyže podľa potreby pred sezónou cez svojho
klubového trénera na vedenie ULT. Pretekár zaradený do talentovanej mládeže má nárok na

jeden pár lyží na každú sezónu, v prípade vážneho poškodenia platí postup ako pri RD dospelí
a juniori. Pri prechode do vyššej kategórie, kde už je potrebná aj výstroj homologizovaná FIS
bude preplatená aj iná výstroj ako lyže (plombovaná kombinéza a prilba)
13.4 Začínajúce nádeje dostanú na tréning k dispozícii lyže, ktoré boli už v minulosti ÚLT, alebo
LK Remas Piešťany na tento účel zakúpené, alebo lyže , ktoré už aktívni pretekári nepoužívajú.
Kombinézy pokiaľ neboli veľmi zničené sa posúvajú z vyššej kategórie do nižšej. V prípade
kompletnej zmeny dizajnu kombinéz dostanú nové členovia RD a TM. Tieto pravidlá platia aj
pri reprezentačnom oblečení (tričká, mikiny , tepláky, krátke nohavice, atď.)

14. Tréningy a sústredenia:
14.1 Zimnú prípravu si riešia pretekári vo svojich materských kluboch so svojimi trénermi na
náklady klubov.
14.2 Spoločná príprava začne v mesiaci marec – apríl pokiaľ to poveternostné podmienky
dovolia, tréningami na Ahoj a v Štítnej, vždy v stredu, piatok, nedeľa . V prípade zlého počasia,
bude oznámený náhradný termín tréningu.
14.3 RD dospelí a juniori sa podľa záujmu môžu zúčastniť aj sústredení spolu s RD ČR
v lyžiarskych strediskách v ČR na náklady SLA.
14.4 Žiaci sa týchto sústredení môžu taktiež zúčastniť, trénerská rada, ale neodporúča,
pretože pretekárov z ČR je také množstvo, že určite efektívnejší tréning bude v domácom
prostredí ( lyžiarske stredisko Ahoj alebo v Štítnej). Ak by predsa len žiaci o tieto sústredenia
prejavili záujem, tak len po dohode s vedením ÚLT ČR a na náklady materských klubov.

15. Kalendár pretekov a predbežná nominácia členov
realizačného družstva:

26.- 27.05. Ahoj Piešťany – FIS dospelí, Junior FIS cup a FIS Children cup
Míková, Fričová, Drahovská, Suchá, Gavalierová, Ohrádka, Jánoška, Ficeľ,
Macháček , Masár?
Zodp. Masár, Macháček
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01. – 03.06. Švédsko – FIS dospelí , junior FIS cup

Fričová, Jánoška , Masár?
Zodp. Frič, Macháček
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.- 10.06. Bomeli SUI, FIS dospelí, junior FIS cup, FIS children cup
Fričová, Jánoška, Drahovská, Suchá, Gavalierová, Macháček, Zodp. V.Frič,
Macháček
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.- 17.06. Rettenbach AUT, FIS SP
Míková, Fričová, Jánoška, Ohrádka?
Zodp. Frič, Masár + Jánoška servisman
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.06.- 01.07. Předklášteří CZE, FIS SP
Míková, Fričová, Jánoška, Ohrádka?
Zodp. Frič, Jánoška, Masár
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.- 08.07. Schwarzenbach AUT, FIS dospelí, FIS junior cup, FIS children cup
Fričová, Jánoška, Suchá, Drahovská, Gavalierová, Macháček
Zodp. Jánoška, Macháček
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. -27.07. Ehrenfriedensdorf GER, FIS children cup + camp
Suchá, Drahovská, Gavalierová, Macháček
Zodp. Macháček , Suchý
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.- 29.07. Montecampione ITA, FIS SP
Míková, Fričová, Jánoška, Masár, Ohrádka?
Zodp. Frič, Masár + Jánoška servisman
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.07.- 05.08. Montecampione ITA, MSJ
Fričová, Jánoška Masár,Ficeľ
Zodp. Frič, Masár + Jánoška servisman
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- 12.08. Trentino ITA, FIS children cup
Drahovská, Suchá, Gavalierová, Macháče

Zodp. Macháček, Suchý

17. – 18.08. San Sicario ITA, FIS SP
Míková, Fričová, Ohrádka ?
Zodp. Frič, Masár
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.08.- 02.09. Santa Katerina ITA, FIS SP
Míková, Fričová, Jánoška, Masár, Ohrádka?
Zodp. Frič, Masár + Jánoška servisman
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- 16.09. Sauris ITA. FIS SP finále
Míková, Fričová, Jánoška Masár, Ohrádka?
Zodp. Frič, Masár + Jánoška servisman
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka: Nominácia pretekárov s otáznikom sa riešia priebežne podľa pracovnej
vyťaženosti, momentálnej výkonnosti, pripadne zdravotného stavu.
Samozrejme v prípade zlepšenej výkonnosti nenominovaných pretekárov, je možné na
základe odporúčania trénerskej rady nomináciu doplniť aj ďalšími pretekármi.

16. Adresár:
Slovenská lyžiarská asociácia www.slovak-ski.sk
Sídlo združenia SLA : Karpatská 15, 058 01 Poprad,
Prezident SLA :

Ivan Ivanič, e-mail prezident@slovak-ski.sk

tel.:

Generálny sekretár : Radovan Cagala, e-mail sekretariat@slovak-ski.sk tel. : 0917 171 846
Predseda ÚLT :

Ladislav Šandor, e-mail sandor@slovak-ski.sk

tel. : 0903 234 780

Podpredseda ÚLT : Martin Jánoška, e-mail martin.janoska@gmail.sk tel. : 0907 858 608
Tréner RD ÚLT :
Člen TR :

Lubomír Masár, e-mail remas@maserskaskola.sk tel. : 0905 447 282
Zoran Macháček, e-mail zmachcek@icluod.sk

tel.: 0903 457 299

-----------------------Súťažný poriadok spracoval L. Masár, L.Šandor, M. Jánoška --------------------

