
Obec Drienica / SKI LYSÁ / SAK Drienica - Lysá 

 

P R O P O Z Í C I E 

VEREJNÉHO PRETEKU 

 

2. ročník  

 pohár starostu obce Drienica   

v obrovskom slalome 
  

A. Všeobecné ustanovenia 

 

Usporiadateľ:            Obec Drienica a  SAK Drienica - Lysá 

Miesto:  SKI LYSÁ 

Dátum :  12. marca 2022, sobota, štart o 11.00 hod 

  

Prihlášky: na adresu email: mskicentrum@gmail.com do 11.marca 2022 do 15.00hod.,  v 

deň preteku od 8.00hod. do 9.00hod. v priestoroch požičovne M-SKI a Hotel Šport 

 

Prezentácia a vydanie štartovných čísel v deň preteku od 8.00hod. do 9.00hod. M-

SKI servis (autobusová zástavka MHD, kto nemá skipass) alebo pre vlastníkov 

skipasu 8.00hod. - 9.00hod. Hotel Šport na Lysej 
 

Na základe štartovného čísla bude pri lanovke možnosť zakúpiť zľavnený skipass 

   

B. Technické zabezpečenie 

 

Riaditeľ pretekov:   Slavomír Leško 

Hlavný rozhodca:   Kamil Malcovský 

Autor trate:                          Miroslav Malcovský 

Časomiera:    Kamil Malcovský 

Veliteľ bránkových rozhodcov: Patrik Feňuš 

Technický delegát:   Andrea Falatová 

Tech. zabezpečenie:   SKI LYSÁ, SAK Drienica - Lysá 

Zdravotná služba:   HZS Lysá 

Čestný hosť/starosta obce:                  Igor Birčák                     

 

C. Technické ustanovenia 

 

Predpis:  preteká sa podľa platných pravidiel, v  dvoch kolách na rovnakej trati  

                         kategórie: juniori/ky, muži, ženy, veteráni/ky, ostatné kategórie jedno  kolo.  

                         Prípadná prestavba  trate podľa snehových podmienok. 

Trať:   Lysá č.2 v hornej časti,  kategória Superbaby zjazdovka č.4 

Počet brán:  10 až 20, druhé kolo na rovnakej trati (podľa stavu trate a počtu pretekárov) 

Štartovné:  10,- €  pre pretekára,   kategória superbaby 5 €, 

Skipass :           pre pretekárov celodenný lístok  v cene 10,- €,  

  kategória superbaby neplatia skipass (červené dresy) 

Rôzne:               -   pre deti ktoré nepôjdu druhé kolo je pripravený program v detskom kútiku  

                             Hotel Šport  

    -  za nevrátenie štartovného čísla sa účtuje 20,- € 



 

Kategórie a poradie na štarte: 

1. superbaby          2015r. – mladší   

2. predžiaci/ky I    2014r. - 2013 r. 

3. predžiaci/ky II  2012r. – 2011r. 

4. žiaci                    2010r. - 2007r. 

5. veteráni/ky          1969r. - starší 

6. muži/ženy           1999r. - 1970r. 

7. juniori/ky           2006r. - 2000r.  

 

 

 

D. Časový rozpis 

 

Prezentácia a vydanie štartovných čísel v deň preteku od 8.00 do 9.00 hod. M-SKI servis 

(autobusová zástavka MHD) alebo Hotel Šport na Lysej 

Prehliadka trate: od 9.30 do 10.30 hod..  Druhé kolo je bez prehliadky (pokiaľ nebude 

prestavba trate). 

Štart prvého pretekára: o 11.00 hod. (superbaby), další nasledujú podľa poradia v  

kategórii, ak pretekár s následným číslom chýba na štarte, bude mu umožnený štart na  konci 

kategórie 

Vyhlásenie výsledkov: kategória superbaby každý účastník  medaila  hneď po dojazde kola  

ostatné kategórie  do 45 minút po ukončení pretekov, na terase pri hoteli Šport. Vyhlasovať sa 

budú taktiež najstarší účastník preteku. 

Rôzne: - pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko,  

- pri prezentácii je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti a riadiť sa   

  platnými nariadeniami RUVZ 

Protesty podľa platných PLP a SP, vklad  10 € za pretekára, do 15 min. po ukončení preteku. 

Organizátor si vyhradzuje právo pretek zrušiť pri nepriaznivých snehových 

podmienkach deň pred pretekom dňa 11.03.2022 

 

   

 

                                                                                                                   Slavomír  Leško 

                        riaditeľ preteku 

Sponzori: 

 

     Obec Drienica 


