TATRANSKÁ LYŽIARSKA LIGA
TATRZAŃSKA EUROLIGA DZIECI
2012/2013 – XI. ročník
V OBROVSKOM SLALOME

30.1.2013, 28.2.2013, 12.3.2013
Snowpark Lučivná, SKI PARK Liptovská Teplička, Jurgow

PROPOZÍCIE
TATRANSKEJ LYŽIARSKEJ LIGY - TATRZAŃSKEJ
EUROLIGY DZIECI
V OBROVSKOM SLALOME 2012/2013
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Mestá Zakopane, Poprad, Kežmarok a obce Ždiar,
Lendak, Liptovská Teplička a LK Tatranská Lomnica,

1. Vyhlasovatelia a účastnícke subjekty:

2. Organizátori v ročníku 2012/2013: mesto Poprad, obec Liptovská Teplička a mesto

Zakopane
3. Účastníci:

Mestské výbery zložené zo žiakov základných s trvalým bydliskom v účastníckych
mestách a obciach, alebo študujúcich na základných školách prípadne 8 ročných
gymnáziách, sídliacich v účastníckych obciach a mestách Kežmarok, Zakopane –
PL, Vysoké Tatry, Poprad a obcí Liptovská Teplička, Ždiar a Lendak

4. Hlavný rozhodca: Mgr. Jaroslav Štancel TJ Štart Kežmarok
Počet súťaží : 3
Termíny a miesta konania jednotlivých súťaží :

1. súťaž - 30.1.2013 (streda) o 10.00 h – Snowpark Lučivná
www.snowpark.sk

Organizátor: Mesto Poprad
Kontakt : tel.: 0910890298, e-mail: sport@msupoprad.sk
PRIHLÁŠKY do 24.1.2013 na adresu: stancel@videocom.sk
a zároveň na sport@msupoprad.sk
2. súťaž – 28.2.2013 (štvrtok) o 10.00 h – SKI PARK Liptovská Teplička
www.skiteplicka.eu

Organizátor: Obec Liptovská Teplička
Kontakt: Mgr. Peter Plavčan tel.: 0918115352 e-mail: pplavcan@azet.sk

PRIHLÁŠKY do 15.2.2013 na adresu stancel@videocom.sk
a zároveň na pplavcan@azet.sk
3. súťaž – finálové kolo – 12. 3.2013 o 10.00 h Lyžiarske centrum Jurgow - Poľsko
www.hawran.pl

Organizátor: Mesto Zakopane
Kontakt: Zytomir Stach a Wieslaw Watras tel.: 0048/18/2020472
e- mail: tis3@um.zakopane.pl
PRIHLÁŠKY do 6.3.2013 na adresu stadionum@op.pl
a zároveň na: tis3@um.zakopane.pl
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Vekové kategórie:

1. Najmladšie žiačky
2. Najmladší žiaci
3. Mladšie žiačky
4. Mladší žiaci
5. Staršie žiačky
6. Starší žiaci

1.1.2003 a ml.
1.1.2003 a ml.
1.1.2000 a ml.
1.1.2000 a ml.
1.1.1997 a ml.
1.1.1997 a ml.

Poznámka: pretekár, ktorý nastúpi v 1. kole vo vekovej kategórii, kde spĺňa podmienky
(využívajúc ustanovenie „a ml.“) môže v ďalších kolách štartovať už len v tejto vekovej
kategórii!
2. Súťaž družstiev:
Súťaž o najúspešnejšie mesto (obec) v Tatranskej lyžiarskej lige v slalome.
3. Podmienky účasti : Každé mesto (obec) môže vyslať do súťaže maximálne 3 pretekárov v každej
vekovej kategórii na základe vyplnenej štartovnej listiny, t.j. maximálne 18
pretekárov. Jednotlivé obce (mestá) zabezpečujú mestský (obecný) výber žiakov
na preteky podľa samostatne určeného kľúča. Podmienkou účasti je trvalé
bydlisko pretekára v obci, alebo denné štúdium na škole so sídlom v obci ktorú
reprezentuje! V prípade že pretekár študuje v inej účastníckej obci má prednosť
trvalé bydlisko! Riadiaci štáb udelil organizátorskému mestu alebo obci právo, na
súťaž ktorú organizuje, prihlásiť v jednotlivých kategóriách aj viac pretekárov a
do súťaže sa zarátajú výsledky troch najlepších z nich!
4. Disciplína :
obrovský slalom.
5. Pravidlá :
súťaží sa podľa pravidiel zjazdového lyžovania FIS a týchto propozícií.
Jazdí sa jedno súťažné kolo, organizátor má právo podľa dĺžky a pripravenosti
trate a snehových podmienok rozhodnúť, že sa bude súťažiť v dvoch kolách a
oznámi to v propozíciách, najneskôr na porade vedúcich pred pretekmi.
6. Hodnotenie :
Jednotlivci.
Na základe umiestnenia v každej súťaži, ktoré určí dosiahnutý čas v jednom kole,
prípadne dvoch kolách, ak organizátor pretekov tak rozhodne, získava súťažiaci
do konečného hodnotenia body podľa umiestnenia od 30 bodov (1. miesto),
27 bodov (2. miesto), 24 bodov (3. miesto) – ďalej zostupne s jednobodovým
odstupom od 4. miesta (23 bodov) po 25. miesto (1 bod).
Do celkového hodnotenia sa započítavajú najlepšie výsledky z 2 absolvovaných
súťaží, v prípade rovnosti bodov rozhoduje dosiahnuté poradie v treťom,
finálovom kole.
Súťaž o najúspešnejšie mesto (obec).
Do súťaže družstiev sa započítavajú získané body všetkých troch pretekárov
v každej vekovej kategórii.
Tímová súťaž sa uzatvára samostatne v každom kole a vo finálovom kole
bude vyhlásené celkové hodnotenie.
7. Protesty :
do 10 minút po skončení disciplíny písomnou formou s vkladom 4 €.
V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.
8. Prihlášky :
nevyhnutne v elektronickej podobe na tlačive a v termíne, ktoré určí
organizátor každého kola.
9. Štartovné:
ak sa na súťaži zúčastní výber mesta alebo obce, ktorá nie je súčasťou projektu
Tatranskej lyžiarskej ligy, t.j. neorganizuje súťaž podľa schváleného dlhoročného
poradovníka, musí vedúci družstva pri prezentácii uhradiť organizátorovi
štartovné vo výške 10,-€ za každého pretekára.
10. Cestovné :
hradí vysielajúca organizácia, škola, mesto (obec), lyž. klub.
11. Občerstvenie:
zabezpečí organizátor každého kola.
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12.Technické zabezpečenie: organizátor okrem prípravy trate a možnosti využitia vlekov pretekármi
zabezpečí aj možnosť využitia vlekov pre min. 4 osoby: 3 trénerov , resp. ped.
dozor a jedného vedúceho výpravy. Organizátor zabezpečí zdravotnícku hliadku
alebo zdravotníka horskej služby.

13. Orientačný časový rozpis súťaží :
- Pridelenie štartových čísel :
- Prehliadka trate :
- Štart prvého pretekára :
- Vyhlásenie výsledkov :
14. Ceny :

8.45 – 9.15 hod. priamo na mieste
9.15 – 9.45 hod.
10.00 hod.
po skončení pretekov v čase a priestore podľa
rozhodnutia organizátorov

najlepší traja jednotlivci v každej kategórii obdržia v každej súťaži medaily
a diplomy, ktoré zabezpečí príslušný organizátor. Najlepší traja jednotlivci
v každej kategórii obdržia po skončení finálového kola diplomy a poháre za
konečné umiestnenie v celom seriáli pretekov.
Tri najúspešnejšie mestá (obce) obdržia diplomy a poháre Tatranskej lyžiarskej
ligy.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A POKYNY
1. Vysielajúce organizácie zodpovedajú za zdravotný stav, poistenie detí a dozor.
2. Upozorňujeme, že pretekári v sprievode ped. dozoru, učiteľa – trénera, urobia po postavení trate jednu
obhliadku trate – zákaz voľného jazdenia v trati pod trestom diskvalifikácie.
3. Prípadné zmeny (choroba a pod.) musia vysielajúce školy nahlásiť najneskôr v deň pretekov hneď na
začiatku prezentácie! Na základe toho usporiadateľ urobí opravy v štartovej listine.
4. Priebežné výsledky Tatranskej lyžiarskej ligy v obrovskom slalome budú zverejňované na webovej
stránke www.sport-timing.sk a www.sportovci.sk .

PhDr. Jozef Pavlík
koordinátor Tatranskej
lyžiarskej ligy

Mgr.Jaroslav Štancel
hlavný rozhodca
súťaží v slalome

