
    

 

Propozície 

Usporiadateľ: SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ v spolupráci so SKI TEAM Martinské 
hole 
 
Dátum: 6.augusta 2016.  
Miesto: Martin - GPS  49.06840 18.88363, skúšobný okruh bývalej ZŤS, odbočka je pri 
kasárňach - GPS odbočky  49.07637 18. 90230 
 
Disciplíny: slalom 2 kolá 
 
Kategórie:  
mladšie predžiačky 2006-2007 
mladší predžiaci 2006-2007 
staršie predžiačky 2004-2005 
starší predžiaci 2004-2005 
mladšie žiačky 2002-2003 
mladší žiaci 2002-2003 
staršie žiačky 2000-2001 
starší žiaci 2000-2001 
ženy  a juniorky 1999 a staršie 
muži a juniori 1999 a starší 
 
Štartovné: 4 EUR/jednotlivec 
 
Prihlášky:  na stránke: http://www.firs-rad.org/cgi-bin/firs_races.cgi  do 3.augusta 2016 do 
24.00 hod. V prípade nejasností kontaktujte nás na: kesely.team@gmail.com alebo na tel.: 
0905402021  
Pretekári, ktorí sa nezúčastnia World Ranking pretekov, sa môžu prihlásiť aj v deň pretekov 
počas prezentácie.  
 
Časový harmonogram: 
9.45-10.15 prezentácia 
10.25 porada trénerov 
10.30-10.50 prehliadka trate 1.kolo, bez skúšobnej jazdy a bez korčúľ 
11.00 štart 1. kola od kategórie mladšie predžiačky 
Po odjazdení 1. kola bude prestavba trate, 20 minút prehliadka trate bez skúšobnej jazdy 
a bez korčúľ a štart 2. kola podľa kategórií a podľa dosiahnutých časov. 
 
Hodnotenie: Poradie určuje súčet časov obidvoch jázd. Majstrom Slovenska sa stáva 
slovenský pretekár s najlepším časom v jednotlivej kategórii. 
 

Otvorené Majstrovstvá 
Slovenska v in-line alpine 



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 35,- 
EUR, pretekár s tretím najlepším časom získa odmenu 25,- EUR, pretekár so štvrtým 
najlepším časom získa odmenu 15,- EUR a pretekár s piatym najlepším časom získa 
odmenu 5,- EUR. 
Protesty:  Do 15 minút po odjazdení posledného pretekára  doložené vkladom 50,-  EUR. 
 
Upozornenie:  V prípade sporu sa bude rozhodovať podľa pravidiel FIRS RAD  Competition 
Rules Inline Alpine 2016, 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 trate 2. kola: Martin Kudělásek CZE  
Spracovanie výsledkov: Ján Vilem 
Sponzor: SKI TEAM Martinské hole, KESELÝ TEAM, LO Karpaty 
  


