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Organizátor 

S poverením Zväzu slovenského lyžovania BK Opalisko Závažná Poruba  

v spolupráci s obcou Závažná Poruba 

Miesto a dátum pretekov 

Športový areál Štrbské Pleso        9.4.2022 

Kancelária pretekov 

Miestnosť A6 v budove pri štadióne 

Prezentácia a porada vedúcich družstiev – online;   Kontakt:   +421 910 357 431 

Organizačný výbor 

Riaditeľ pretekov (JURY)                    Peter Lešťan 

Veliteľ tratí (JURY)                               Bohuš Valent 

Sekretár                                                 Katarína Piatková   

Hlavný rozhodca                                  Tatiana Milrádová 

Veliteľ kontrol                                      Jaroslav Chalúpka 

Zdravotné zabezpečenie                    Horská záchranná služba – dobrovoľný zbor 

Funkcionári pretekov 

TD ZSL (JURY)                                        František Klement ml. 

Prihlášky a účastníci  

Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 7. apríla 2022 do 18:00. Prihlasovací formulár na 

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2380&lng=sk. Organizátor si vyhradzuje právo 

neakceptovať prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené alebo doručené po uzávierke prihlášok. 

Účastníci sú povinní platnú vyhlášku ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.  

Pravidlá  

Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel FIS a predpisov pre bežecké lyžovanie. Organizátor si v prípade 

potreby vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu tohto podujatia. Všetky zmeny budú zverejnené 

na internetovej stránke www.zsl.sk. 

Príchod účastníkov  

Pri príchode na podujatie je vedúci družstiev povinný prezentovať všetkých účastníkov. V súčasnosti 

nie je potrebný PCR test ani iný doklad. Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení - Rúško-

odstup-ruky/dezinfekcia. 

Parkovanie  

Pre vytvorenie parkovacej karty použite www.pretekaj.sk/parking/ alebo použite sezónnu parkovaciu 

kartu vydanú Športovým areálom Štrbské Pleso.  

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2380&lng=sk
http://www.zsl.sk/
http://www.pretekaj.sk/parking/
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Časový harmonogram 

Piatok, 8. apríl 2022 

14:00 – 15:30  Prezentácia na tel.č. 0910 357 431 

14:00 – 15:30  Oficiálny tréning 

17:00 – 18:00  Porada vedúcich družstiev – online - organizátor zverejní program a štartové listiny 

na pripomienkovanie vo WhatsApp skupine ZSL (link bude odoslaný pred pretekmi) 

Sobota, 9. apríl 2022 

Do 8:30  trate uzatvorené 

8:30 – 9:55  Trate otvorené (len pre účastníkov) 

8:30 – 10:30  Preberanie štartových čísel v kancelárii pretekov 

10:00   Štart žiackych kategórií 

Ml. žiaci 2011+               1 km klasicky intervalový štart 

Ml. žiačky 2011+                         1 km klasicky intervalový štart 

Ml. žiaci 2010                               2 km klasicky intervalový štart (2x1km) 

Ml. žiačky 2010                            2 km klasicky intervalový štart (2x1km) 

St. žiaci 2009                                 3,2 km voľne hromadný štart (2x1,6km) 

St. žiačky 2009                              3,2 km voľne hromadný štart (2x1,6km) 

St. žiaci 2008                                 3,2 km voľne hromadný štart (2x1,6km) 

St. žiačky 2009                              3,2 km voľne hromadný štart (2x1,6km) 

11:30   Štart dorasteneckých, seniorských a veteránskych kategórií 

Ml. dorastenky   2006-2007            5 km voľne hromadný štart (2x2,5km) 

Ml. dorastenci    2006-2007           7,5 km voľne hromadný štart (3x2,5km) 

St. dorastenky    2004-2005           7,5 km voľne hromadný štart(3x2,5km) 

St. dorastenci     2004-2005           10 km voľne hromadný štart(4x2,5km) 

Juniorky/ženy    2003 a st.             10 km voľne hromadný štart(4x2,5km) 

Juniori/muži      2003 a st.             15 km voľne hromadný štart(6x2,5km) 

Veteráni ABC     1991 až 1962      10 km voľne hromadný štart(4x2,5km) 

Veteráni DE        1962 a st.             5 km voľne hromadný štart(2x2,5km) 

Veteránky ABC     1991 a st.           5 km voľne hromadný štart(2x2,5km) 

13:30   Vyhlásenie výsledkov  
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Poplatky                                           

Žiaci                 Dorast/dospelí 

Člen registrovaný v ZSL / 1 štart  7,- €                         7,- €  

Neregistrovaný v ZSL / 1 štart      10,- €                      15,- € 

Parkovanie: Bezplatné s parkovacou kartou  

Servisné bunky: 20 € za bunku na deň  

Oceňovanie  

Prví traja pretekári v každej kategórii (okrem ml. žiactva) bez ohľadu na licenciu a národnosť získajú 

vecnú cenu. Oceňovanie prebehne v súlade s COVID opatreniami (zákaz podávania rúk a povinné 

rozostupy 2m). Pretekári v kategóriách mladší žiaci a žiačky získajú účastnícku cenu v cieli bez ohľadu 

na výsledok. 

Po skončení pretekov bude vyhlásené celkové poradie - Pohár ZSL. 

Rôzne  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny rozpisu pretekov po dohode s VV ZSL v prípade 

nepredvídaných okolností. Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie 
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