
           SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ 

 

Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves, tel: + 421534166332, email: info@speedskating.sk 
 
 

 

                                                          Propozície 
SLOVAK OPEN 2019 

preteky  na cestnom okruhu inline speed  
 

Usporiadateľ              ŠK Stepné kozy zo Šaľa – poverený 
             Slovenským rýchlokorčuliarskym zväzom                                                                                 

  
Termín konania                     20.07.2019 
   
Miesto konania             Športový areál Slávia Trnava 
 
Riaditeľ preteku             Marián Miškovič 
  
Hlavný rozhodca             Ivan Klasovský 
  
Štartovné                           3,- EUR pre registrovaných v SRZ 
                                                     5,- EUR pre ostatných účastníkov OPEN preteku. 
Registrácia                           bude spustená na novo vytvorenom webe:  
                                                    O názve stránky ešte diskutujeme napr. www.trnava-inline.sk 
   
Ukončenie registrácie uzávierka 1 týždeň pred začiatkom pretekov 
 
Pravidlá Preteká sa podľa Súťažných pravidiel inline korčuľovania 

SRZ schválených Predsedníctvom SRZ dňa 3.3.2019, ako 
ukážkové preteky pre organizovanie Majstrovstiev 
Slovenska na krátkych tratiach a ustanovení uvedených  
týchto propozícii. Pretekári sú povinní mať ochrannú prilbu 
a odporúčané sú chrániče kolien, lakťov a zápästia. V 
prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na 
najdlhšej trati. Maximálny priemer koliesok je 110 mm pre 
kat. senior, junior a 100 mm pre kat. kadet a žiaci.  

Víťazom budú udelené medaile v kategóriách senior/ky, 
junior/ky, kadet/ky, žiaci/čky A,  žiaci/čky B, žiaci/čky C, ak 
v danej kategórii budú na štarte minimálne 3 pretekári . Pri 
nízkom počte pretekárov sa môžu kategórie spojiť. 

 

Vylúčenie zodpovednosti Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za zranenia ani za 
vecné škody na majetku zúčastnených osôb. Všetci účastníci 
štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

Protesty Možno podať po zverejnení výsledkov u riaditeľa pretekov 
za poplatok 15 €. 
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Kategórie 
  Kategória 

  

  Vek 
  

   Rok narodenia 
 

     

   Senior / ky 19 + starší  2000 a starší  

   Junior / ky 15-18  2004-2001  
Kadet / ky 13-14  2006-2005  
Žiaci / čky A 11-12  2008-2007  

Žiaci / čky B  9-10 2010-2009  
Žiaci / čky C  8 a mladší  2011 a mladší 

 

 

       Disciplíny 
 

Viacboj SLOVAK OPEN na cestnom okruhu pozostáva z 
Kategória 1.disciplína 2.disciplína 3.disciplína 

   Senior / ky 100 metrov 300 metrov jedno kolo 

   Junior / ky 100 metrov 300 metrov jedno kolo 

Kadet / ky 100 metrov 300 metrov jedno kolo  

Žiaci / čky A 100 metrov 300 metrov jedno kolo 

Žiaci / čky B 100 metrov 300 metrov jedno kolo 

Žiaci / čky C                          100 metro 300 metrov jedno kolo 

 

               Bodovanie 
a.) do celkového bodovania sa započítavajú všetci štartujúci pretekári v jednotlivých 
kategóriách.  
b.) víťazom pretekov sa stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov z troch 
disciplín v každej kategórii .  
c.) pri rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí lepší počet prvých miest resp. druhých ... 
z jednotlivých disciplin.  
d.) body do viacboja budú pridelené pretekárom podľa výsledkov na . jednotlivých tratí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Schválené Predsedníctvom SRZ v Spišskej Novej Vsi dňa  3.3.2019 
                                                                                           

                              Ján Magdoško v.r 
                                                                                                                        predseda zväzu 

 
                                                                                                                       
        

Miesto Body    Miesto Body     Miesto Body 
1.miesto 30 b. 11.miesto 13 b. 21.miesto 3 b. 
2.miesto 25 b. 12.miesto 12 b. 22.miesto 2 b. 

3.miesto 22 b. 13.miesto 11 b. 23.miesto 1 b. 

4.miesto 20 b. 14.miesto 10 b. 24.miesto 1 b. 
5.miesto 19 b. 15.miesto 9 b. 25.miesto 1 b. 

6.miesto 18 b. 16.miesto 8 b. 26.miesto 1 b. 

7.miesto 17 b. 17.miesto 7 b. 27.miesto 1 b. 

8.miesto 16 b. 18.miesto 6 b.      28 ... miesto 1 b. 


