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Všeobecné ustanovenia : 

 

 

Usporiadateľ :                 LK SKI TEAM JASE Látky 

                                          Látky 150                   

                                          985 45 Látky 

                                          e-mail: skiteamjaselatky@gmail.com 

 

Dátum konania : sobota, 10. júl 2021 

 

Miesto pretekov :      Látky (Športový areál) GPS: - 48.576492, 19.629526 

 

Prihlášky :  Prihlášku na preteky v behu na KOLIESKOVÝCH lyžiach k pretekom 

Slovenského pohára nájdete na web stránke http://www.slovak-ski.sk/bezecke-

lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html.  

 Vyplnenú zašlite do 9. júla 2021. Členovia SLA bez prideleného registračného 

čísla zašlú s prihláškou aj potvrdenie o členstve v SLA (vyžiadanie potvrdenia na 

registracie@slovakski.org).  

 Pre prihlasovanie nečlenov SLA použite aj príslušný formulár GDPR: 

http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html. 

 V poznámke pod prihláškou napíšte mená zúčastnených sprievodných osôb. 

Zoznam prihlásených pretekárov bude zverejnený na stránke www.slovak-ski.sk. 

 

V prihláške uviesť typ viazania (salomon, rottefella), kategóriu a klub. 

 

Účasť :   Všetci účastníci (pretekári aj sprievod) musia byť prihlásení emailom do 9. júla 

2021. 

 

Kancelária pretekov :   Látky (Športový areál) 

 

Prezentácia : 10. júl 2021 od 8:00 do 9:30 hod. pre všetky kategórie osobne v kancelárií                                         

 pretekov Látky (Športový areál), alebo telefonicky na tel. čísle +421 908 273 342. 

 

 Organizátor vyžaduje dodržanie času prezentácie. 

 Každý klub je zodpovedný za zdravotný stav svojich pretekárov. 

  

Porada a žrebovanie : 10. júl 2021 o 9:30 hod. v kancelárií pretekov. 

 

Štartovné :                                                                                        dospelí a dorast 

 Prihlásení členovia SLA v termíne do 9. júla 2021            7,00 €      

 Prihlásení po termíne alebo neregistrovaní v SLA        15,00 €     

          

Štartové čísla : Budú vydávané v kancelárií pretekov, v mieste štartu a cieľa, za stratu štartového 

čísla zaplatí vedúci oddielu 20,- €. 

 Pri preberaní štartovných čísel je povolený vstup do kancelárie pretekov po 

jednom – len jeden zástupca (vedúci) klubu. 

http://www.slovak-ski.sk/editor/Michal/STK/Prihlaska_na_preteky_KOLIESKOVE_LYZE_BU_SLA_2017.doc
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
mailto:registracie@slovakski.org
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
http://www.slovak-ski.sk/
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Šatne : K dispozícii budú šatne na prezlečenie a osprchovanie. 

 

Parkovanie : Pre pretekárov a ich sprievod je zabezpečené parkovanie v blízkosti kancelárie      

pretekov. 

 

Časový harmonogram : 
10. júl 2021 (sobota) 
8:00 - 9:30      prezentácia pretekárov v kancelárii pretekov  
10:00     štart staršie dorastenky, mladší dorastenci a mladšie dorastenky 

10:30   štart ženy, juniorky, starší dorastenci 

11:30   štart muži, juniori 

12:45   vyhlásenie výsledkov  

   

Technické ustanovenia : 
 

JURY :  Preteková komisia: 

Technický delegát SLA: Vladimír Staroň Predseda organizačného výboru: Ján Segeč 

Veliteľ trate:        Jozef Poliak                 Riaditeľ pretekov:    Mário Kubiš 

Riaditeľ pretekov:       Mário Kubiš                Hlavný rozhodca: Ján Podhora  

  Veliteľ trate:    Jozef Poliak 

                                                                            Veliteľ kontrol:    Ján Kubiš ml.  

                                                                           Veliteľ štadióna:     Katarína Hazuchová 

  Sekretár pretekov: Marek Pisár 

                                                                             Hospodár:  Ľubica Kubišová             

  Lekár pretekov:                  MUDr. Júlia Čontofalská 

         

Disciplíny :  beh na kolieskových lyžiach, spôsob behu voľný (V) 

 

Štart :   hromadný 

 

Kategórie :  

   

Seniorské kategórie  

10. 7. 2021, sobota 

 skate, hromadný štart 

Muži, juniori r. 2003 a starší 3x8 km = 24 km 

Ženy, juniorky r. 2003 a staršie 2x8 km = 16 km 

Starší dorastenci r. 2004 – 2005 2x8 km = 16 km 

Staršie dorastenky r. 2004 – 2005  8 km 

Mladší dorastenci r. 2006 a mladší 8 km 

Mladšie dorastenky r. 2006 a mladšie 8 km 

 

Ceny :  Prví traja v každej kategórii budú odmenení finančnými, alebo vecnými cenami. 
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Protesty :        podľa PLP  

 

Zmeny : Prípadné zmeny budú zverejnené do 9. júla 2021 na webových stránkach 

www.jase.sk/skiteam  a www.slovak-ski.sk a v skupine SLP WhatsApp. 

 

Rôzne : V prípade nepredvídaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmeny rozpisu 

pretekov po dohode s ŠTK BÚ.  

  

Preteká sa podľa pravidiel SLA, na rovnakých kolieskových lyžiach, ktoré poskytne 

usporiadateľovi SLA. Lyže budú očíslované a pretekárom pridelené žrebovaním.  

 

Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky.  

 

Podmienkou účasti je ochranná prilba a okuliare.  

 

Zdravotná služba : MUDr. Júlia Čontofalská 

  Účastníci pretekov a sprievod sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo! 

 

Covid 19 : Hromadné podujatie je ohlásené na RÚVZ SR vo Zvolene a bude sa riadiť platnými 

nariadeniami, zásadami i schváleným protokolom ochrany Covid-19. 

Každý účastník musí byť označený štartovým alebo tímovým číslom, ak sa pohybuje v 

areáli podujatia. 

Každý účastník je striktne povinný dodržiavať všetky zásady ochrany pred SARS-

CoV2 !!! 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného 

športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR 

alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym 

výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín. 

Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:  

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 

proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka 

očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

 

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá 

dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

 

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky 

proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu 

http://www.jase.sk/skiteam
http://www.slovak-ski.sk/
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COVID-19, 

 

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 

dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

 

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

 

f) ide o osobu do 10 rokov veku. 

 

 

 

Ubytovanie :  Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie. 

  

 

 

 

 

 

 

 Ján Segeč, v.r.      Mário Kubiš, v.r. 

 Predseda OV      Riaditeľ pretekov 

 

 

 

 

 

Schválenie :    Rozpis schválil Peter Ďurčo, predseda ŠTK BÚ SLA  . . 2021 


