SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ
Propozície
Slovenského inline pohára mládeže 2018
1. Zoznam pretekov
Slovenský inline pohár mládeže (SIPM) 2018 pozostáva z piatich (5) pretekov, z čoho sa do celkového
hodnotenia započítavajú štyri (4) najlepšie výsledky.
Dátum
24.02.2018
08.05.2018
01.06.2018
bude doplnené
02.09.2018
Kategória
Juniori/ky
Starší žiaci/čky
Mladší žiaci/čky
Začiatočníci
Kategória
Juniori/ky
Starší žiaci/čky
Mladší žiaci/čky
Začiatočníci
Kategória
Juniori/ky
Starší žiaci/čky
Mladší žiaci/čky

Kategória
Juniori/ky
Starší žiaci/čky
Mladší žiaci/čky
Začiatočníci

Kategória
Juniori/ky
Starší žiaci/čky
Mladší žiaci/čky
Začiatočníci

Miesto
Košice
Prešov
Spišská Nová Ves
Košice
Rajecké Teplice

Hodnotenie SIPM
* viacboj
* podľa propozícii
* podľa propozícii
* viacboj
* viacboj

1.kolo - viacboj Košice MSR v hale pozostáva z
1.disciplína
2.disciplína
3.disciplína
1 kolo *
5 kôl
15 kôl E
1 kolo *
3 k.
10 k.
1 kolo *
2 k.
5 k.
1 kolo *
2 k.
3 k.
2.kolo – Večerný beh Prešovom
disciplína
20 minút + 1 kolo
2400 metrov
1200 metrov
500 metrov
3.kolo - Spišská Nová Ves MSR na ceste
disciplína
21 195 metrov
2900 metrov
1450 metrov
4.kolo - viacboj Košice MSR na ovále pozostáva z
1.disciplína
2.disciplína
3.disciplína
200 metrov *
500 metrov
3000 metrov E
200 metrov *
500 metrov
2000 metrov E
200 metrov *
300 metrov
1000 metrov
200 metrov *
300 metrov
500 metrov
Finále - viacboj Rajecké Teplice pozostáva z
1.disciplína
2.disciplína
Slalom
100 metrov
Slalom
100 metrov
Slalom
100 metrov
Slalom
100 metrov

3.disciplína
1600 metrov
1200 metrov
800 metrov
500 metrov

*časovka s letmým štartom E- eliminačný pretek
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2. Registrácia SIPM
Registrácia do SIPM je bezplatná. Do celkového hodnotenia sa automaticky započítava každý pretekár, ktorý
sa zúčastní minimálne 1 preteku. Účasť pretekára v SPIM bude pre klub registrovaný s SRZ posudzovaná
v súlade s §4 odst.6 zákona 440/2015 o športe.
3. Štartovné na preteky
Štartovné pri organizovaní podujatia priamo SRZ je pre členov registrovaných v SRZ bezplatné , pre
neregistrovaných sa stanovuje 10 € - juniori/ky , 7 € začiatočníci a žiaci.
Pri podujatí , kde je SRZ len spoluorganizátor si stanovuje štartovné organizátor sám.
4. Cestovné náklady na preteky
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz uhradí cestovné náklady pretekárom, ktorých klub nedostal príspevok SRZ
na rok 2018 na základe žiadosti klubu v súlade so Smernicou o financovaní v SRZ..
5. Kategórie (podľa roku narodenia)
Kategória
Juniorky / juniori
Staršie žiačky / starší žiaci
Mladšie žiačky / mladší žiaci
Začiatočníci

Vek
15-18
12-14
9 – 11
8 - mladší

Rok narodenia
2003-2002-2001-2000
2006-2005-2004
2009-2008-2007
2010 a mladší

6.
a)
b)
c)

Bodovanie
Do celkového bodovania sa započítavajú všetci štartujúci pretekári, bez ohľadu na štátnu príslušnosť.
Víťazom pohára sa stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov zo štyroch (4) pretekov.
Pretekári registrovaní v SRZ , ktorí získajú najviac bodov , pri účasti minimálne štyroch registrovaných
pretekárov , získavajú titul MSR inline speed v kategóriách mladší žiaci/žiačky, starší žiaci/žiačky,
juniori a juniorky.
d) Pri rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí lepší počet prvých miest resp. druhých ... z celkového
počtu pretekov.
e) Body budú pridelené pretekárom podľa výsledkov viacboja resp. jednotlivých tratí
Miesto

Body

1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto
6.miesto
7.miesto
8.miesto
9.miesto
10.miesto
11.miesto
12.miesto
13.miesto
14.miesto
15.miesto
16.miesto
17.miesto
18.miesto
19.miesto
20.miesto
21.miesto
22.miesto
23.a ďalšie miesto

30 b.
25 b.
22 b.
20 b.
19 b.
18 b.
17 b.
16 b.
15 b.
14 b.
13 b.
12 b.
11 b.
10 b.
9 b.
8 b.
7 b.
6 b.
5 b.
4 b.
3 b.
2 b.
1 b.
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7. Povinnosti súťažiacich
Preteká sa podľa súťažných pravidiel inline korčuľovania SRZ platných pre rok 2018
8. Protest
a) Protest sa môže podať, ak je podozrenie, že pretekár porušil vyššie uvedené povinnosti súťažiacich.
b) Protest pretekára proti regulárnosti a výsledkom pretekov je možný do 30 min. písomne po zverejnení
neoficiálnych výsledkov.
c) Ak do 30 min. nebude podaný žiadny protest, neoficiálne výsledky sa stávajú oficiálnymi výsledkami.
d) Poplatok za podanie protestu je 15 Eur (vracia sa v prípade oprávneného protestu).
e) O výsledku protestu rozhoduje rozhodcovská komisia, ktorú menuje usporiadateľ každého preteku.
f) Proti rozhodnutiu rozhodcovskej komisie sa nie je možné odvolať.
9. Výsledky
Priebežné výsledky po každom preteku budú doplnené najneskôr do 5 dní od uskutočnenia preteku na stránke
SRZ ( www.speedskating.sk ).
10. Záverečné poradie
Po každom preteku sa vyhodnotí poradie s odovzdaním medailí. Záverečné poradia sa vyhodnotí vo všetkých
kategóriách na poslednom kole.

Schválené predsedníctvom v Spišskej Novej Vsi, 31.1.2018

Renáta Karabová
Predsedníčka sekcie

Ján Magdoško
Predseda zväzu
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