Pretekári si majú možnosť voliť si trať, ako komu vyhovuje. Každý účastník však
absolvuje vertikálny pretek, kde sa bude hodnotiť absolútne poradie. Opäť tak majú možnosť sa
porovnať aj účastníci z iných športov. Rýchla lyža je určená pre tých , ktorí sa chcú porovnať
a vyskúšať si svoje sily aj v zjazde. Podmienkou je len použitie rovnakého materiálu ako vo
verticale. Vyhodnotení budú opäť najlepší z absolútneho poradia. Pretekári štartujúci v rámci
Majstrovstiev Slovenska a v Army SKI TRAB , absolvujú všetky predpísané trasy a títo budú
hodnotení naviac aj v kombinácii /systém rally - cez koeficienty podľa času jednotlivých
úsekov/. Limit na absolvovanie celej trasy je 4,5 hod. Zmena limitu je vyhradená.
Štartovné:
Registrácia a úhrada na č. účtu 2625098465/1100 s uvedením dňa narodenia do variabilného symbolu - napr. 01081966, do špecifického
symbolu „0704“ a v prípade že to neposielate zo svojho účtu uvedťe do odkazu pre prijímateľa priezvisko. Možná úhrada aj v Čechách
na účet č. 1091017311/5500. (300 SK=270 CZK, 400 Sk=350 CZK).

Výška štartovného podľa dátumu registrácie a úhrady:
do 23.03.2007 – 400 Sk, - člen SSA 300 Sk
v deň preteku - 500 Sk - člen SSA 400 Sk
Hodnotný upomienkový predmet obdrží prvých 150 pretekárov s úhradou. V štartovnom
poplatku je zahrnutá účasť na preteku, občerstvenie a obed.
Pri prezentácii preukázať lekárske potvrdenie nie staršie ako 1 rok. resp. pretekovú licenciu SSA.
Pre pretekárov do 18 rokov a pre A – kat. prehliadka od športového lekára – platí pre SEP a M
SR.
Ceny pre nalepších:
Najrýchleší vo vertikale absolútne poradie:
Muži:
Ženy:
1.
10 000 Sk
4 000 Sk
2.
5 000 Sk
2 000 Sk
3.
3 000 Sk
1 000 Sk
4,5.
1 000 Sk
6-10.
500 Sk
V celkovom hodnotení Stredoeurópskeho pohára je pre najlepších 1500 EUR. V celkovom
hodnotení Slovenského pohára je pre najlepších 15 000 Sk.
Ostatné kategórie vecné ceny do vyčerpania
Kategórie – v súlade s prijatým súťažným poriadkom
Pozývame týmto všetkých priaznivcov skialpinizmu do Nízkych Tatier Jasnej.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
MUDr. Belicová Katarína
riaditeľ pretekov
Miroslav Leitner
autor tratí

www.skialp4u.sk

Organizátor :

Slovenská Skialpinistická Asociácia

Miesto :

Nízke Tatry - Jasná

Dátum :

7.4.2007

Predbežný program
pretekov:
08.30 hod – ukončenie prezentácie na Záhradkách
09.15 hod – štart prvého pretekára – Záhradky
10.15 hod – predpokladaný príchod prvého pretekára do
cieľa na Chopku
13.45 hod – ukončenie limitu pre dojazd pretekárov na Záhradky
14.00 hod – obed
15.00 hod – slávnostné vyhlásenie pretekov
Podpora podujatia: Mesto Liptovský Mikuláš, Jasná Nízke Tatry a.s.
Metodický partner
Slovenskej skialpinistickej asociácie:
Pri prezentácii pretekárskych kategórii preukázať lekárske potvrdenie nie staršie ako 1 rok. resp.
pretekovú licenciu SSA. Pre pretekárov do 18 rokov a pre A – kat. prehliadka od športového
lekára, pre B – kat. a FUN sa doporučuje lekárska prehliadka.
Ubytovanie :

Usporiadateľ nezabezpečuje. Možnosť online objednania ubytovania cez
www.skialp4u.sk klikni na online ubytovanie - limba

Kontakt:

MUDr. Belicová Katarína, Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica 0905283650,
0903446319, kbelicova@stonline.sk
Leitner Miroslav, Lichardova 60, 977 01 Brezno
0905644976, 0903445791, leitner@zelpo.sk

Web stránka a info: www.skialp4u.sk
Prezentácia výrobkov

a s možnosťou praktického vyskúšania

Trate pretekov:
Organizátor bude viesť trate takým spôsobom aby boli minimalizované možnosti na stret a možnú
kolíziu lyžiarov turistov s pretekármi. Zároveň si vyhradzuje právo zmeniť trasu pretekov na
základe vývinu počasia, snehových podmienok , v súlade s požiadavkami na ochranu životného
prostredia a iných nepredvídaných udalostí.

www.skialp4u.sk

1. Vertikálny pretek
- finále stredoeurópskeho pohára
- FUN
Prevýšenie 975 m.

Materiál: základná skialpinistická výstroj a oblečenie
podľa súťažného poriadku

2. Vertikálny pretek
+ rýchla lyža
- FUN - rýchla lyža je dobrovoľná
- majstrovstvá slovenska
(kat. kadet a junior)
Prevýšenie rýchla lyža 705 m.- meraný úsek

Materiál: základná skialpinistická výstroj + prilba,
lavínový prístroj

3. Vertikálny pretek
+ nemeraný úsek
+ rýchla lyža:
- majstrovstvá slovenska (seniori)
- Army SKI TRAB
Prevýšenie: 975 m. + 350 m. nemeraný úsek Spolu 1325 m.
Materiál: základná skialpinistická výstroj + prilba,
lavínový prístroj
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