
    

 

Propozície 

Usporiadateľ: SIAS  v spolupráci s ST Martinské hole 
 
Dátum: 6.augusta 2014. V prípade veľmi nepriaznivého počasia bude pretek presunutý na 
7.augusta 2014 s tým istým časovým harmonogramom. 
 
Miesto: Martin - GPS  49.06840 18.88363, skúšobný okruh bývalej ZŤS, odbočka je pri 
kasárňach - GPS odbočky  49.07637 18.90230  – je tam zákaz vjazdu, pre pretekárov bude 
vjazd povolený 
 
Disciplíny: slalom 2 kolá 
 
Kategórie:  
mladšie predžiačky 2004-2005 
mladší predžiaci 2004-2005 
staršie predžiačky 2002-2003 
starší predžiaci 2002-2003 
mladšie žiačky 2000-2001 
mladší žiaci 2000-2001 
staršie žiačky 1998-1999 
starší žiaci 1998-1999 
ženy  a juniorky 1997 a staršie 
muži a juniori 1997 a starší 
 
Štartovné: 2 EUR/jednotlivec 
 
Prihlášky: e-mailom: kesely.team@gmail.com, do 5.augusta 2013 do 18.00 hod. Prihlásiť sa 
je možné aj v čase prezentácie. Informácie tel.:0905402021  
 
Časový harmonogram: 
9.45-10.15 prezentácia 
10.25 porada trénerov 
10.30-10.50 prehliadka trate 1.kolo, bez skúšobnej jazdy 
11.00 štart 1.kola od kategórie mladšie predžiačky 
Po odjazdení prvého kola bude prestavba trate, 20 minút prehliadka trate bez skúšobnej 
jazdy a štart 2.kola podľa kategórií a podľa dosiahnutých časov. 
V prípade dažďa sa preteky odložia o 2 hodiny. V prípade pokračujúceho dažďa si organizátor 
vyhradzuje právo na zrušenie pretekov a vrátenie štartovného. 

Majstrovstvá Slovenska  

 v in-line alpin slalome 2014 



 
Hodnotenie: Poradie určuje súčet časov obidvoch jázd. Majstrom Slovenska sa stáva 
slovenský pretekár s najlepším časom v jednotlivej kategórii. 
 
Ceny: Pretekári na 4. až 6. mieste budú odmenení diplomom, pretekári na 1. až 3.mieste 
budú odmenení medailou a Majstri Slovenska dostanú víťazný pohár. Vyhlásenie výsledkov 
bude po skončení 2. kola cca po 20 minútach na mieste pretekov. 
Pretekár s najlepším časom zo všetkých pretekárov (platí zvlášť pre ženy a zvlášť pre 
mužov) získa odmenu 70,- EUR, pretekár s druhým najlepším časom získa odmenu 20,- 
EUR, pretekár s tretím najlepším časom získa odmenu 10,- EUR. 
Protesty:  Do 15 minút po odjazdení posledného pretekára  doložené vkladom 50,-  EUR. 
 
Upozornenie:  V prípade sporu sa bude rozhodovať podľa pravidiel WIAC (world in-line alpin 
comitee), ktoré nájdete na stránke www.sias-svk.com . Jazdí sa na kolieskových korčuliach, 
3-5 koliesok na jednu korčuľu. Pretekár bez prilby a chráničov nebude pripustený na štart. 
Neplnoletí pretekári sa zúčastňujú pretekov na zodpovednosť rodičov. Za stratu štartového 
čísla usporiadateľ účtuje 20 EUR. Pretekári, tréneri a diváci  sa zúčastňujú pretekov na 
vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za úrazy a škody všetkého druhu. 
 
Funkcionári pretekov: 
Riaditeľ pretekov: Rastislav Mažgút 
Technický delegát: Martin Kudělásek CZE 
Asistent technického delegáta: Vojtech Keselý 
Ceremoniál: Michal Pivoňka (predseda SIAS) 
Staviteľ trate 1. kola: Vojtech Keselý (staviteľ finálového kola Majstrovstiev sveta 2014) 
Staviteľ trate 2. kola: Martin Kudělásek (hlavný konzultant pravidiel WIAC) 
Spracovanie výsledkov: Ján Vilem 
Generálny sponzor: KESELY TEAM 
Sponzor: ST Martinské hole 
Sponzor: LO Karpaty 
  


