
               
                
             Verejné preteky  MASTERS a OPEN     

                        v zjazdovom  lyžovaní                                                                                                                                   

                                                                         

                                                                                                        

      
                                                                                                 Obrovský slalom 

                      
          Verejné preteky  MASTERS a OPEN 
                   „POHÁR BOCKEJ DOLINY“ 
         29.marec  2015                             Č E R T O V I C A                



      
  

             Verejné preteky  MASTERS a OPEN     
                    v zjazdovom  lyžovaní                                                                                                                               

 

                                            Obrovský slalom 
                      
 

                 „POHÁR BOCKEJ DOLINY“ 
 
 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
Usporiadateľ:  TJ  Tatran   Nižná   Boca 
 
Technické zabezpečenie                TJ  Tatran   Nižná   Boca  
                                                 SKI CENTRUM  ČERTOVICA 
 
Termín:   29. marec  2015 
 
Miesto:   ČERTOVICA 
 
Informácie :                 mob.  0905 700 963 ,     0905 508 620 aj SMS, 
 
Prezentácia:    Nedeľa 29. marec  2015, 830- 915 Motorest –  parkovisko na Čertovici 
 
Ubytovanie:                   Usporiadateľ nezabezpečuje!  
             Je možné zabezpečiť samostatne:mob.0905 520 142 Vyšná Boca 
                                              Hotel BARBORA Vyšná Boca Tel. 044 5291 124 Fax.:044 5291 256   
 
Úhrada:                        Náklady spojené s účasťou si hradia pretekári 
 
Štartovné:   7 €   
                                               8 €   pri prezentácii po 915 hod. a pretekár štartuje na konci pretekov 
 
Vleky:               6  €   zakúpené pri prezentácii ! 
 
Zdravotná služba:  Horská služba na Slovensku. 
 
Hodnotenie:                            Prví traja v každej kategórii obdržia medaily a vecné ceny. Víťazom 
               „Pohára Bockej doliny“ sa stane pretekár po prepočítaní času  
      koeficientom . Štartovné číslo je zároveň tombolové číslo,                      
                                                 ktoré bude hrať po vyhlásení výsledkov o hodnotné ceny .    
                                                Cena sa môže preberať len osobne hneď po zlosovaní. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 TECHNICKÉ USTANOVENIA   
 
Štartujú:       Muži a ženy narodené v roku 1984 a starší ,Open1985 - 1999  
                                                 Kategórie:         Príloha súťažného poriadku   2014 / 2015    
 Predpis:                                Preteká sa podľa platných Pravidiel lyžiarskych pretekov v alpských   
                                               disciplínach platných od 8.12.2000 a FIS prílohy MASTERS.                                                   
Disciplína:              Obrovský slalom  ženy, muži a open 
Štartovné čísla:   Budú vydané po prezentácii. Za stratu, poškodenie, znečistenie  štartovného čísla  
    alebo jeho neodovzdanie bude požadovaná náhrada   30 € 
Protesty:   Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad  20 € 

                                    Pozor na letný čas !!!!!! 
Časový program: Nedeľa 29. marca 2015         Pohár Bockej doliny Verejné preteky   
                                                                                    v obrovskom   slalome 
                                               830– 915     prezentácia                                                          
    900 –930      prehliadka trate 
                                               940            vydanie štartových čísel,                                                           
              1000 –         štart I. kola 
                                    1100 –         štart II. kola 
                                   
   Vyhlásenie výsledkov   30 min. po ukončení pretekov 
 
RÔZNE  USTANOVENIA  
        Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené 26. marca 2015 na   www.slovak-ski.sk  
vzhľadom k nestálemu počasiu a snehovým podmienkam volajte  INFORMÁCIE !!! 
                                 
 Zmeny v rozpise alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného alebo súťažného výboru. 
Všetci účastníci sa pretekov  zúčastňujú na vlastní nebezpečie a sú povinní mať uzatvorené zodpovedajúce 
poistenie. Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za prípadná zranenie pretekárov, činovníkov nebo divákov. 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. Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých 
pretekárov a funkcionárov,  ktorí sa na pretekoch zúčastnia.     
    
 
 
 FUNKCIONÁRI PRETEKOV: 
   

               Predseda organizačného výboru:                                      Jaroslav Maduda                                  
Sekretár pretekov a hospodár:                                            Zuzka Madudová 

 
     Riaditeľ pretekov:                          Jaroslav Maduda  
                                                           Technický delegát:                          Vlastimír  Tréger  
                                                           Rozhodca:                                       bude určený 
     Veliteľ trate:            Jaroslav Maduda ml. 
     Vedúci časomiery :                         Karol Šlachta 
 
 
 
                                                                        Ing. Jaroslav Maduda v.r.                                                 
                                                                                  riaditeľ pretekov 
 
 
 
 


