
S L O V E N S K Ý     R Ý C H L O K O R Č U L I A R S K Y  ZVÄZ 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
SEKCIE  IN-LINE ALPINE SLALOMU 

1. Všeobecná časť 

Tento Súťažný poriadok (ďalej len SúP) vydaný sekciou Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu (SRZ) 

in-line Alpine obsahuje ustanovenia,  týkajúce sa činností spojených s usporiadateľstvom, 

organizáciou a účasťou na pretekoch poriadaných jednotlivými usporiadateľskými organizáciami SRZ. 

 

2. Preteky 

Súťažné disciplíny sú: 

- slalom, 

- obrovský slalom 

- paralelný slalom a 

- teamová súťaž. 

2.1. Preteky sa poriadajú na komunikáciách uzatvorených pre dopravu a na určených miestach s 

kvalitným asfaltovým povrchom. Pre disciplínu slalom je sklon trate 6 - 15%, šírka trate minimálne 

5m, počet bránok od 30 do 60 vo vzdialenostiach od 3-8 m, odporúčaná dĺžka je 250 m. Pre disciplínu 

obrovský slalom je sklon trate 6-10%, šírka trate minimálne 5 m, počet bránok od 20 do 35 vo 

vzdialenostiach 10-15 m. Pre disciplínu paralelný slalom a teamovú súťaž platia rovnaké pravidlá ako 

pre slalom s výnimkou počtu bránok pre paralelný slalom kde počet bránok je od 20-35 a šírka trate 

minimálne 6 m. 

Bránky - tyče sú striedavo červenej a modrej farby. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a 

majú právo podľa vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia vedúceho výpravy nenastúpiť na preteky. 

2.2. Usporiadateľ zabezpečí bezpečnosť trate vhodnými ochrannými prostriedkami na miestach 

možného vzniku kolízií (zábradlia, obrubníky, kanály, dopravné značky a pod.) pretekárov. 

2.3. V slalome a obrovskom slalome sa súťaží dvojkolovým systémom. Do druhého kola sa kvalifikuje 

maximálne 50 najlepších pretekárov v kategórii. Víťazom sa stáva pretekár s najlepším časom v súčte 

dvoch kôl. 

2.4. Usporiadateľ pretekov zašle výsledkovú listinu v elektronickej forme SúV SRZ najneskôr do 3 dní 

po skončení pretekov. 

2.5. V propozíciách sú určení stavitelia trate pre obidve kolá, ktorými môžu byť štát, klub alebo 

fyzická osoba. V prípade štátu alebo klubu si staviteľa trate určujú predstavitelia štátu alebo klubu. Po 

skončení prvého kola sa trať prestaví určeným staviteľom trate druhého kola.  

2.6. Usporiadateľ zverejní v deň preteku štartovnú listinu. 

3. Podmienky účasti 

 nominácie 

 prihlášky 

 nominácie a prihlášky na preteky FIRS RAD 

 spôsobilosť pretekára 

 štartovné 

 vekové kategórie 

 vyhlásenie 

3.1. Kluby môžu prihlásiť ľubovoľný počet pretekárov. Pre ich štart okrem nižšie uvedeného nie sú 

stanovené žiadne výkonnostné kritéria. Do pretekov sa môžu prihlásiť jednotlivci bez klubovej či 

zväzovej príslušnosti, ak spĺňajú ostatné podmienky tohto SúP. 



3.2. Prihlášky na preteky so súpiskou pretekárov musia byť doručené podľa podmienok rozpisu 

pretekov vydaného usporiadateľom. 

3.3. Nomináciu reprezentačného družstva na preteky FIRS RAD World championships a FIRS RAD 

European championships sa stanovuje v súlade s Nominačnými kritériami sekcie Inline Alpin odst. 6. 

Návrh predkladá sekcia Inline Alpin a schvaľuje Predsedníctvo SRZ.  

3.4. Pretekov sa môžu zúčastňovať a športovci , ktorí nie sú členmi SRZ. Najneskôr pri prezentácii však 

musí predložiť platné „Vyhlásenie pretekára“ podľa tlačiva. 

3.5. Štartovné je maximálne 15 EUR na pretekára/jedny preteky (podľa propozícií). 

Pri dodatočnom prihlásení (do 1 hodiny pred začiatkom pretekov) prirážka maximálne 50% zo 

stanoveného štartovného. Štartovné pre preteky kategórie  world ranking, world cup a world 

championship je stanovené platnými  pravidlami FIRS RAD. 

3.6. Vekové kategórie (muži a ženy samostatne) sú: 

 - mladší predžiaci 

 - starší predžiaci 

 - mladší žiaci 

 - starší žiaci 

 - juniori 

 - dospelí 

 - masters 

 Usporiadateľ má právo pri vlastných pretekoch kategórie zlúčiť, prípadne rozdeliť (dospelí - juniori). 

Ročníky vekových kategórií sú každoročne zverejnené v propozíciách príslušných pretekov . 

3.7. Každý pretek je vyhlásený samostatne. Usporiadateľ vydá výsledkovú listinu v jednotlivých 

kategóriách podľa propozícií pretekov. V každej kategórii budú vyhlásení minimálne prví traja 

pretekári. 

 

4. Výber z pravidiel 

4.1. Pretekár nebude pripustený na štart bez ochrannej prilby, chráničov  kolien, lakťov a rúk, so 

štandardnými in-line korčuľami, minimálne 3 kolieskami a maximálne 5-mi kolieskami (priemer 

kolieska nie je určený) a slalomovými paličkami (predžiaci môžu súťažiť bez palíc, pripadne podľa 

 propozícii usporiadateľa). Ďalej sa odporúčajú bedrové, hrudníkové a iné chrániče tela, ako chrbta, 

kostrče, kĺbov, holení. 

4.2. Pri slalome sa preteká iba okolo vnútorných točných tyčí, striedavo červená/modrá. V pretekoch 

obrovského slalomu sa stavia a obchádza dvojtyč s terčom  príslušnej farby. 

4.3. Prejazdom bránky sa rozumie objazd tyče obidvoma nohami zo správnej strany (vyplývajúcej z 

charakteru stavby trate a povinného nájazdu prvej tyče). 

4.4. V prípade neprejdenia bránky v slalome (minutie alebo prejdenie iba jednou nohou) sa pretekár 

musí vrátiť nad pomyselnú vrstevnicou minutej tyče a tyč obísť dookola (je jedno z ktorej strany). 

4.5. V prípade nesprávneho prejdenia bránky v obrovskom slalome je pretekár diskvalifikovaný 

(nesmie sa vrátiť). Kolízia bez nesprávneho prejdenia bránky nie je dôvod na diskvalifikáciu. 

4.6. Každý pretekár musí mať pri prehliadke trate a pri štarte pripevnené štartovné 

číslo. Prehliadka trate je bez korčúľ. 

 

5. Rozhodcovia 

Každý pretek in line alpin riadi skupina rozhodcov (jury) na čele s hlavným rozhodcom. Pre preteky 

kategórie world ranking, world cup a world championship je stanovený FIRS RAD TC (fédération 

internationale roller sports Roller Alpin & Downhill technical committee) technický delegát 

a asistent technického delegáta. Tieto dve osoby spolu s riaditeľom pretekov tvoria jury. Organizátor 

zabezpečuje bránkových rozhodcov. Počet rozhodcov je závislý od dĺžky trate. Všetci rozhodcovia sú 



zodpovední za korektný priebeh pretekov a musia sa chovať nestranne a rozhodovať objektívne. 

Údaje k diskvalifikácii musia byť predložené písomne. Jury má rozhodujúce slovo vo všetkých 

záležitostiach, týkajúcich sa priamo pretekov. Jury môže použiť akýkoľvek kamerový záznam podľa 

vlastného uváženia. 

 

6. Protesty 

 Protest sa podáva písomne spolu so zložením kaucie 50 Eur do 15 minút od vyhlásenia diskvalifikácií. 

 

7. Majstrovstvá Slovenska 

 Majstrovstvá Slovenska sa konajú jeden krát do roka ako otvorený pretek. Môžu sa konať v slalome, 

obrovskom slalome a paralel slalome. Na  Majstrovstvá Slovenska sa môžu prihlásiť aj zahraniční 

pretekári. Vyhlásenie výsledkov preteku je v každej kategórii samostatne. Najlepší pretekár v 

jednotlivej kategórii zo Slovenska sa stáva Majstrom Slovenska in-line alpin  v danej disciplíne vo 

svojej kategórii pre daný rok. Vyhlásenie Majstra  Slovenska in-line alpin v jednotlivej kategórii v 

danej disciplíne pre daný rok je samostatné. Majster Slovenska nemusí byť členom SRZ. 

 

8. Rozhodovanie v prípade pochybností 

 V prípade pochybností sa tento súťažný poriadok riadi platnými pravidlami FIRS RAD Competition 

Rules Inline Alpin. 

 

Tento SúP bol schválený Predsedníctvom  SRZ. 

Dňa: 19.2.2017 


