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7.-8.február 2015 

 

Bachledova dolina - Deny 
 

 



Slovenský pohár  MASTERS a Open 

 v zjazdovom lyžovaní 
 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Usporiadateľ:   Slovenská lyžiarska asociácia- ÚAD   
 

Technické zabezpečenie                  1.SKI MASTERS CLUB 

 
Termín:                         7. - 8. február 2015 

 

Miesto:                         Bachledova dolina Deny 

 

 

Prihlášky:                         Do  5.2. 2015   17°°hod. e-mail: galen@galen.sk    

                                                                                   

Prezentácia:                           v deň preteku, 7
30

- 8
30

 –  bufet Deny 

 

Ubytovanie:                         Usporiadateľ nezabezpečuje!  

                                                           Info: Pavel Krasuľa mob.: 0911 425381 

 

Informácie :                                      mob.:  0905626254                                                          

 
Úhrada:                                    Náklady spojené s účasťou si hradia pretekári 

 

Štartovné/vleky:              14,- €/pretek   

 

Zdravotná služba:              Horská služba na Slovensku. 

Hodnotenie:                                      Prví traja v každej kategórii obdržia medaily  

  

 

 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

 

Štartujú:         Muži a ženy narodené v roku 1984 a starší, juniori a juniorky narodené     

                                               v roku 1998 a starší . Kategórie : príloha súťažného poriadku 2014/15 

 

 Predpis:                                Preteká sa podľa platných Pravidiel lyžiarskych pretekov v alpských   

                                               disciplínach platných od 8.12.2000 a FIS prílohy MASTERS.                                                  

 

 

Disciplína:              sobota 7.2.2015 Slalom SL - ženy, muži 

    nedeľa 8.ľ.2015 Obrovský slalom GS - ženy, muži  

 

Štartovné čísla:   Budú vydané po prezentácii. Za stratu štartovného čísla  

    alebo jeho neodovzdanie bude požadovaná náhrada 30,- € 

 

Protesty:   Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad 20,- €  

 

 

 



Časový program:  sobota 7. februára 2015 – SLALOM 

    7:30 – 8:30
 

prezentácia 

    9:00 – 9:30
 

prehliadka trate 

    9:30
  

štart prvého pretekára 
 

    Štart druhého kola 45 min po ukončení prvého kola 

    Vyhlásenie výsledkov cca 30 min. po ukončení pretekov  

                                                v cieli.  

 

                                               nedeľa 8. februára 2015 – OBROVSKÝ SLALOM 

    7:30 – 8:30
 

prezentácia 

    9:00 – 9:30
 

prehliadka trate 

    9:30
  

štart prvého pretekára 
 

    Štart druhého kola 45 min po ukončení prvého kola 

    Vyhlásenie výsledkov cca 30 min. po ukončení pretekov  

                                                v cieli. 

                                                       

      

ROZNE  USTANOVENIA 

 

            Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené do 05.2.2015 na www.skimasters.sk  
 

 Zmeny v rozpise alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného 

 alebo súťažného výboru. 
 

 Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.  

 Pretekári sú povinný mať uzatvorené zodpovedajúce poistenie. 
 

 V zmysle Pravidiel lyžiarskych pretekov - alpské disciplíny platné od 8.12.2000 čl. 1000.7  

            obrovský slalom je nosenie ochranných prílb, ktoré zodpovedajú špecifikácii pretekového  

            vybavenia, povinné. Usporiadateľ odporúča pretekárom použitie chrániča chrbta a používanie  

            prilby aj v disciplíne slalom. 
 

 

            Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa na pretekoch    

            zúčastnia. 

 

  

FUNKCIONÁRI  PRETEKOV 

 

            Predseda org. výboru:   Pavel Krasuľa 

            Technický delegát:    Branislav Lengyel 

            Riaditeľ pretekov:    Pavol Štamm 

            Veliteľ bránkových rozhodcov:  Jozef Mikuláš 

            Vedúci časomiery a výpočtov:  Jaroslav Štancel 

            Veliteľ techniky:    Martin Bachleda 

 

 

 

 

        Pavel Krasuľa v.r                                                                              Pavol Štamm v.r. 
           predseda org. Výboru                                                                                                riaditeľ pretekov                          
  


