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Usporiada

SLOVENSKÝ POHÁR
v kategóriách mladšieho a staršieho žiactva,
mladšieho a staršieho dorastu,
juniorov, dospelých
a
veteránov

dňa 22. a 23.1.2022
KREMNICA – SKALKA

Rozpis
SLOVENSKÉHO POHÁRA
v behu na lyžiach v kategóriách žiactva,
dorastu, juniorov, dospelých a veteránov
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ
Technické zabezpeč.
Dátum konania
Miesto konania
Prihlášky

:
:
:
:
:

Štartovné
:

Mestský klub lyžiarov Kremnica
Mestský klub lyžiarov Kremnica
22. a 23. 1. 2022
Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka Kremnica - Skalka
Registrovať sa môžete on-line na stránke:
https://registrace.sportsoft.cz/mmain.aspx?m=326&lng=sk
POZOR: všetci akademici sa musia na preteky prihlásiť aj cez
portál: http://univerziada.uniba.sk
Dospelí/Dorast.
Žiaci/Veteráni
Pretekári prihlásení on-line
7€
5€ /6€
Zvýšené štartovné
– pretekári neprihlásení on-line
10 €
8€
Úhrada štartovného pri výdaji štartovných čísel.

Kancelária pretekov

:

Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka Kremnica – Skalka – rozhod. veža.

Ubytovanie a strav.

:

Usporiadateľ nezabezpečuje ani neuhrádza.

Doprava

:

Zabezpečuje vysielajúca organizácia na vlastné náklady.

Zdravotné zabezpeč.

:

Horská služba Kremnické vrchy

Predpis

:

Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov Súťažného
poriadku pre sezónu 2021/2022 a tohto rozpisu.

Prezentácia

:

Dňa 21.1.2022 od 15:00 do 16:00 hod.,22.1.2022 od 8 - 9:00 hod.,
Dňa 22.1.2022 od 15:00 do 16:00 hod.,23.1.2022 od 8 - 9:00 hod.,
výdaj čísiel v kancelárii pretekov( spodné bunky) na štadióne.

Oficiálny tréning

:

21.1.2022 od 14:00 hod. do 16:00 hod.
22.1.2022 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Porada a žrebovanie

:

21.1.2022 o 17:00 hod. v rozhod. veži na Skalke
22.1.2022 o 17:00 hod. v rozhod. veži na Skalke

Štartovné čísla

:

Budú vydané v deň pretekov v kancelárii pretekov ( spodné bunky) od 8:00 hod.
do 9:00 hod. Za stratu štartovného čísla je poplatok 20 €.

Technické ustanovenia

Covid-19 usmernenia a nariadenia
Regulácia obmedzení bude prebiehať na základe aktuálne platných nariadení o ktorých bude OV informovať
prihlásených účastníkov elektronickou formou dňa 20.01.2022, kedy prebehne ich novelizácia.

22.1.2022 - sobota
vytrvalostné preteky s intervalovým štartom o 10:00 hod. /veteráni – hromadný štart
Kategória

Trať (km)

Spôsob

Mladšie dorastenky r. 2006 - 2007

4

voľne

Mladší dorastenci

r. 2006 - 2007

6

voľne

Staršie dorastenky

r. 2004 - 2005

6

voľne

Starší dorastenci

r. 2004 - 2005

8

voľne

Ženy

r. 2001 a staršie

8

voľne

Juniorky

r. 2002 – 2003

8

voľne

Muži

r. 2001 a starší

10

voľne

Juniori

r. 2002 - 2003

10

voľne

Veteráni

A,B,C

10

voľne

Veteráni

D,E

5

voľne

Veteránky

A,B,C

5

voľne

23.1.2022 - nedeľa
vytrvalostné preteky s intervalovým štartom o 10:00 hod. /veteráni – hromadný štart
Kategória

Trať (km)

Spôsob

Mladšie žiačky

r. 2011 a ml.

2

klasicky

Mladší žiaci

r. 2011 a ml.

2

klasicky

Mladšie žiačky

r. 2010

2

klasicky

Mladší žiaci

r. 2010

2

klasicky

Staršie žiačky

r. 2009

2

klasicky

Starší žiaci

r. 2009

2

klasicky

Staršie žiačky

r. 2008

2

klasicky

Starší žiaci

r. 2008

2

klasicky

Mladšie dorastenky r. 2006 - 2007

4

klasicky

Mladší dorastenci

r. 2006 - 2007

6

klasicky

Staršie dorastenky

r. 2004 - 2005

6

klasicky

Starší dorastenci

r. 2004 - 2005

8

klasicky

Ženy

r. 2001 a staršie

6

klasicky

Juniorky

r. 2002 – 2003

6

klasicky

Muži

r. 2001 a starší

10

klasicky

Juniori

r. 2002 - 2003

10

klasicky

Veteráni

A,B,C

10

klasicky

Veteráni

D,E

5

klasicky

Veteránky

A,B,C

5

klasicky

Čas a poradie štartov podľa kategórií bude určený na porade a žrebovaní
Protesty

:

Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov

Vyhlásenie výsledkov

:

30 min. po dobehnutí posledného pretekára na lyžiarskom štadióne R. Čillíka

Ocenenie

:

Prví traja pretekári v každej kategórii za predpokladu, že budú klasifikovaní
aspoň traja pretekári v kategórii.

Odvolanie pretekov

:

V prípade nepriaznivých snehových podmienok a po dohode so ŠTK BÚ-SLA
budú preteky odvolané.
Info prostredníctvom: www.slovak-ski.sk, www.mklkremnica.sk.

Ostatné

:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v rozpise pretekov po dohode so ŠTK
BÚ-SLA v prípade nepredvídaných okolností.
Pretekári, činovníci a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

Organizačný výbor
Preteková komisia
Predseda OV
Podpredseda OV
Tajomník OV
Zdravotná služba
Riaditeľ pretekov

:
:
:
:
:

Ľuboš Gabčík
Mgr. Peter Neuschl
p. Jana Urgelová
Horská služba KV
p. Miloš Bíreš

Riaditeľ pretekov
Sekretár pretekov
Veliteľ časomiery
Veliteľ tratí
Veľ. kontrol a bezp.

:
:
:
:
:

Nominovaní činovníci SLA :
Technický delegát SLA
Tento rozpis schválil Peter Ďurčo, predseda ŠTK BÚ SLA.
Ľuboš Gabčík
Predseda OV
Hlavný partner BÚ SLA:

Partneri BÚ SLA:

Dodávatelia BÚ SLA:

Miloš Bíreš
Riaditeľ pretekov

p.
p.
p.
p.
p.

Miloš Bíreš
Eva Bírešová
D. Richter
Ján Kostík
Jozef Mecele

PROPOZÍCIE
ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SR 2022
ŠPORT
Bežecké lyžovanie
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ: SLA v spolupráci s MKL Kremnica a FTVŠ UK v Bratislave.
Termín:

22. – 23. 01. 2022.

Miesto:

Kremnica – Skalka.

Prihlášky :
Zimnej univerziády 2022 (http://univerziada.uniba.sk/w/Registracia.html), v termíne
do 21.1.2022 do 16.00 hod. Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického
formulára na webovej stránke 1.2022. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia,
univerzitu, fakultu, SŠ – ročník štúdia, prihlasovaný šport. Pre preteky v bežeckom lyžovaní sa
možnosť
zabezpečenia
ubytovania
pre
pretekárov/pretekárky
neponúka.
Zoznam nominovaných pretekárov/pretekárok potvrdí predseda ŠK SAUŠ Michal Malák,
riaditeľovi súťaže do 21.1.2022 na adresu: martin.belas@uniba.sk
Akreditácia: Podľa programu/propozícií SP v Bežeckom lyžovaní 22. – 23. 01. 2022 Kremnica Skalka, ktorých sú U-MSR v bežeckom lyžovaní súčasťou. Propozície budú zverejnené na:
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/podujatia
Riaditeľ súťaže: Martin Belás
Predseda športovej komisie SAUŠ: Michal Malák.
Sekretariát: Skalka pri Kremnici (bežecký štadión).
Otvorenie súťaže: 15. 01. 2022 podľa propozícií.
Ukončenie súťaže: 16. 01. 2022 podľa propozícií.
Súťažná a odvolávacia komisia: Riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie
SAUŠ, technický delegát.
Hlavný rozhodca: Technický delegát: Bude delegovaný SLA.
Podmienka účasti:

Športovec musí byť riadnym študentom alebo absolventom (maximálne rok po
získaní diplomu) vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 rokov. ZU SR 2022
sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorí sa
preukážu platným dokladom o štúdiu - International Student Identity Card (ISIC),
indexom alebo kópiou diplomu. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých
školách v SR. V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za jednu
vysokú školu. ZU SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania ZU SR 2022
prerušené štúdium.
ZU SR 2022 v bežeckom lyžovaní sa môže zúčastniť len študent/študentka, ktorý/ktorá
spĺňa vyššie uvedené podmienky s registráciou cez http://univerziada.uniba.sk .
Strava: Bude refundovaná regionálnymi radami podľa pokynov SAUŠ.
Cestovné: Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny: Víťaz mužskej aj ženskej kategórie získava titul „Majster ZU SR 2022“, športovci na 1. –
3.mieste diplom s medailou a vecné ceny podľa možností usporiadateľa. Najúspešnejšia univerzita
(VŠ) získava „CENU PREZIDENTA SAUŠ“.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:
Disciplíny: Preteky jednotlivcov voľnou technikou a preteky jednotlivcov klasickou technikou
(vzdialenosti budú pre mužov a ženy uvedené v propozíciách k pretekom).
Miesto:

Kremnica – Skalka.

Systém súťaže:

Podľa propozícií a rozpisu SLP

Rozpis súťaže:

Podľa propozícií a rozpisu SLP

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov. V odôvodnených prípadoch si organizátor
vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní
pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2022 na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní
riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

Predseda ŠK SAUŠ

Riaditeľ súťaže
Predseda ŠTK SAUŠ
Predseda ŠTK SAUŠ

