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Lyžiarsky oddiel LOPE Partizánske v spolupráci s lyžiarskym strediskom Ski Cigel 
organizuje v rámci súťaže oblastnej lyžiarskej ligy preteky : 
 

 
 
 

Lyžiarske stredisko Cigeľ (Priedavky - Šabľová), 2.2.2018//www.skicigel.sk 
 
 
Usporiadateľ: Lyžiarsky oddiel LOPE  
 
Technické zabezpečenie: Lyžiarsky oddiel LOPE  
 
Termín: 2.2.2018, piatok štart prvého pretekára od 9:30  
 
Miesto: stredisko Cigeľ (Priedavky - Šabľová) 

Nadmorská výška údolnej stanice - 630 m.n.m. 

Nadmorská výška obratnej stanice - 825 m.n.m 

 
Prihlášky: 
emailom na adrese lklope@centrum.sk , prihlášky posielajte vo xls.formáte (v 
priloženom súbore),prípadná kontrola 0905/505 706, p.Erika Terkovičová 
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Uzávierka prihlášok: najneskôr 31.1.2018 do 20:00 
 
Žrebovanie čísel: manuálne, náhodným výberom  
 
Výdaj štartovných čísel : 2.2.2018 v Bufete vedľa vleku od 8:00-9:00 
 
Ubytovanie, stravovanie: ubytovanie usporiadateľ neposkytuje, občerstvenie 
a stravovanie v bufete na svahu.  
 
Ceny: ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii 
 
Upozornenie: Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov 
na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu 
programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. 
 
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas 
tréningov a pretekov. 
 
Technické ustanovenia: 
 
Predpis: preteká sa podľa platných pravidiel lyžovania a Súťažného poriadku 
SLA na sezónu 2017/2018. 
 
Disciplína: obrovský slalom, 1. súťažné kolo  
Kategórie:  

 super baby dievčatá (2010 a mladší) 

 super baby chlapci (2010 a mladší) 

 mladšie predžiačky (2009, 2008) 

 mladší predžiaci (2009,2008) 

 staršie predžiačky (2007,2006) 

 starší predžiaci  (2007,2006) 

 mladšie žiačky (2005,2004) 

 mladší žiaci (2005, 2004) 

 staršie žiačky + juniorky (1998 - 2003) 

 starší žiaci + juniori (1998 - 2003) 

 masters/tréneri a členovia realizačného tímu (vek nerozhoduje, max. 
však traja pretekári za jeden klub) 
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Štartovné: 5 EUR/pretekár  
Vleky: 5 EUR/pretekár resp. tréner/deň  (max.počet trénerov za klub = 5) 
 
Časový harmonogram: 
8:00 – 9:00   prezentácia a rozjazdenie  
9:00 – 9:30   prehliadka trate (všetky kategórie) 
9:30    štart kategórií  v poradí :  

 mladšie predžiačky  

 mladší predžiaci  

 staršie predžiačky  

 starší predžiaci   

 mladšie žiačky  

 mladší žiaci  

 staršie žiačky + juniorky  

 starší žiaci + juniori  
10:45-11:00  prestavba štartu kategórie superbaby 
11:15    štart kategórie superbaby 
13:00    vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov  
    


