Medzinárodné Majstrovstvá SR lyžiarskych škôl,
inštruktorov lyžovania a snowbordingu

ŠLUSOVKA 2019
Propozície preteku
Usporiadateľ:

Slovenská lyžiarska asociácia
Lyžiarska škola Tatry Motion Nízke Tatry

Miesto preteku:

Jasná Nízke Tatry

Termín akcie:

12. – 14. 4. 2019

Dátum preteku:

13.4. 2019

Disciplíny:

1. Demo Jazdy – zjazdovka č. 2
2. Obrovský slalom – zjazdovka č. 2
3. Jazda vo voľnom teréne „Freeride“ – Májová mulda

KATEGÓRIE

A) DEMO JAZDY: Súťaž 6-členných tímov v jazde vo formáciách. Súťaž pozostáva z dvoch
jázd:
A1) Povinná jazda (viď príloha č.1)
A2) Voľná jazda

*Škola má právo postaviť ľubovoľný počet demo tímov.

B) OBROVSKÝ SLALOM: Kategórie:

Ženy Snowboard
Muži Snowboard
Ženy Masters Lyže
Muži Masters Lyže
Ženy Elite Lyže
Muži Elite Lyže

C) Jazda vo voľnom teréne „Freeride“: Kategórie: Ženy Snowboard
Muži Snowboard
Ženy Lyže
Muži Lyže

PRIHLÁŠKA
* Prihlášky za jednotlivé školy alebo individuálne zasielajte vo vyplnenom formulári na adresu
krajci@tmr.sk do 9. apríla 2019 do 20:00 hod. Po odoslaní prihlášky Vám registráciu potvrdíme
spätne e-mailom. V prihláške treba uviesť:
•
•
•

Menovitý zoznam a rok narodenia pretekárov v jednotlivých kategóriách
Označte nasadenie prvých troch pretekárov podľa výkonnosti v každej kategórií OS
Jeden pretekár môže byť nominovaný vo viacerých disciplínach

HODNOTENIE
Demo jazdy
Povinná jazda, štartuje sa podľa vylosovaného poradia.
Voľná jazda sa štartuje podľa výsledkov z povinnej jazdy v opačnom poradí.
Hodnotí 5 porotcov nezávisle každú jazdu známkou od 1 do 10 ( Pričom 10 je najlepšia známka).
Známka z najnižšou a najvyššou hodnotou sa škrtajú. Výsledná známka za jazdu je tvorená súčtom
zvyšných známok. Celková výsledná známka súťaže demo jázd je tvorená súčtom známok
povinnej a voľnej jazdy. V prípade rovnosti bodov rozhoduje voľná jazda ak ani v takomto prípade
sa nerozhodne udelia sa rovnaké umiestnenia. Hodnotí sa synchronizácia, dynamika, náročnosť,
nápaditosť choreografie. Štart je voliteľný, cieľ bude vytýčený 30m od poroty, v prípade ak
neprejde celý demo tím cieľom bude penalizovaný -2 k súčtu (ak sa na porade lyžiarskych škôl
nedohodne inak). Hudobný podklad je vítaný.
* V prípade hudobnej ukážky poslať v predstihu.
Obrovský slalom
Jedno kolo, podľa pravidiel FIS.
Jazda vo voľnom teréne „Freeride“
Jazda vo voľnom teréne je na dobrovoľnej báze. Jazdu hodnotí 3 členná porota známkami od 1
po 10, pričom 10 je najvyššia. Hodnotiace kritéria sú nasledovné: dynamika, rýchlosť, technika,
kreativita počas jazdy a celkový dojem. Hodnotia sa kategórie muži, ženy / prvé miesto -6 bodov,
druhé -3 body, tretie -1 bod /
Celkové hodnotenie lyžiarskych škôl
Súčtom umiestnení najlepších troch mužov OS Elite, dvoch žien OS Elite, po jednom OS
Masters muži aj ženy, po jednom v disciplíne OS snowboard muži aj ženy. Pokiaľ má škola
umiestnenie v prvej trojke v disciplíne Jazda vo voľnom teréne - muži a ženy, tak bodové
ohodnotenie (6,3,1) sa odpočíta z predchádzajúceho súčtu z OS.
Tento súčet sa vydelí 6-timi a priráta sa najlepšie umiestnenie demotímu lyžiarskej školy.
Ak lyžiarska škola neobsadí niektorú z kategórií, automaticky získava maximálny počet bodov
v OS, respektíve sa jej nič neodpočítava (Jazda vo voľnom teréne). Škola bez demotímu nebude
vyhodnotená celkovo.
Škola s najmenším počtom bodov vyhráva.

DȎLEŽITÉ INFORMÁCIE

Štartovné: 12 €
Zahrňuje
Štartovné poplatky v jednej alebo vo viacerých disciplínach/1 osoba
Občerstvenie počas preteku (guláš, 1 nápoj (pivo alebo kofola). Vstup na afertpárty (Kapela + DJ),
atraktívne ceny.

Cena Vlekov: 13€/1 deň
*Nutnosť nahlásiť presný počet Skipassov min 72 hod. pred pretekom.

Ubytovanie: Zabezpečené na Hoteli Liptov – od 19,50€ / osoba/noc s raňajkami. Možnosť
rezervácie do 14.2.2019. Po uplynutí tohto termínu si účastníci preteku musia ubytovanie
zabezpečiť sami.
* Rezerváciu možno spraviť vyplnením a odoslaním formulára (viď príloha č. 2) na adresu
hotel.liptov@gmail.com, do predmetu treba uviesť: Šlusovka 2019. Odoslanie vyplneného
formulára si záväzne objednávate ubytovanie.

Doprava: Individuálne

Ceny: Prví traja súťažiaci v každej kategórií dostanú vecné ceny, medaile a diplomy. Víťaz súťaže
lyžiarskych a snowboardových škôl v kombinácií Demo, OS a Jazda vo voľnom teréne získava
putovnú cenu a titul Majster SR 2018.

Odporúča sa : OS, Jazda vo voľnom teréne – povinná prilba, doporučený chránič chrbta, Peeps.

Iné: Usporiadateľ si uplatňuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok. Všetci pretekári musia byť poistení na úhradu liečebných nákladov
vrátane dopravy. Za poistenie zodpovedá každý pretekár samostatne. Usporiadateľ nepreberá
žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a preteku. V stredisku počas celého preteku
bude k dispozícií Horská záchranná služba. Usporiadateľ rovnako nezodpovedá za vzniknuté
škody spôsobené odcudzením, stratou.

PROGRAM

Piatok 12.4.2019

18:00 – 20:00 - Prezentácia škôl ( Hotel Liptov)*
20:00 – 21:30 - Porada Lyžiarskych škôl ( Hotel Liptov)

- Porada vedúcich a zástupcov prihlásených škôl, rozdelenie čísiel. Losovanie pretekárov bude
prebiehať vo štvrtok podľa prihlášok a nasadenia pretekárov majiteľmi školy. Kľúč pre
nasadzovanie, spôsob vytvárania losovaných skupín a losovanie v jednotlivých kategóriách je
v plnej kompetencii usporiadateľa.
Sobota 13.4.2019 –

7:00 – 8:00 – prezentácia
8:30 – 9:00 – Demo tréningové jazdy
9:00 – 10:00 – Demo Jazdy (Povinná, Voľná)
10:30 – 11:00 – Prehliadka trate obrovského slalomu (OS)
11:00 – 14:00 – OS podľa kategórií (snowboard, masters, elite)
14:00 – 16:00 – Jazda vo voľnom teréne
19:00 – 20:00 – Vyhlásenie výsledkov ( „Retro Bar“ – Hotel Liptov)
20:01 – XYZ – Afterparty ( „Retro Bar“ – Hotel Liptov)

* Kto sa nestihne prezentovať do uvedeného termínu, bude mať možnosť učiniť tak nasledujúci deň v sobotu ráno
13. 4. od 7:00 do 8:00 v hoteli Liptov. Bude zaradený na koniec štartovného poľa, chronologicky

Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku: Mgr. Marek Didek
Generálny sekretár: Martin Repa
Vedúci disciplíny Demo: Ján Kriváň
Vedúci disciplíny Obrovský slalom: Vladimír Mlynček
Vedúci disciplíny Jazda vo voľnom teréne „Freeride“: Matej Zemanovič
Technické zabezpečenie, prezentácia: Ivana Pašková, Dorota Gallová, Ján Krajčí

