
 
 

Slovenský Inline Pohár 

v inline korčuľovaní dospelých, juniorov 

a žiakov 
 

 
USPORIADATEĽ:   Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz (SRZ) 

                                 Športový klub STEZ Spišská Nová Ves 

                                  Mesto Spišská Nová Ves      
 

TERMÍN KONANIA  31. máj 2019 - piatok 
 

MIESTO KONANIA  námestie mesta Spišská Nová Ves  
 

PREZENTÁCIA   v priestoroch Reduty  do  18, 00 hod.  
 

RIADITEĽ PRETEKOV  Ladislav Vastuško  
 

ROZHODCOVIA             Hlavný : Klasovský Ivan,  

Pomocní rozhodcovia : Gyuriova,   Movčanová.                                    
 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA zabezpečená organizátorom počas celého preteku 

  
 

INFORMÁCIE Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

 tel: 0903 601 379 

        e-mail:  info@speedskating.sk.  

                                  

PRIHLÁŠKY elektronicky na adrese: 

    https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1459&lng=sk 
údaje vpisovať priamo na uvedenej adrese podľa stĺpcov alebo 

poslať elektronický hromadnú súpisku  

TERMÍN: do 29. 5. 2019 

  

PRAVIDLÁ Preteky sú otvorené pre registrovaných členov SRZ a neregistrovaných 

pretekárov. 

 Preteká sa podľa Súťažných pravidiel in-line korčuľovania SRZ platných 

pre rok 2019, ktoré sú uvedené na stránke 

http://speedskating.sk/dokumenty/sutazne-pravidla/ a týchto 

propozícií 

ZODPOVEDNOSŤ:      Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za zranenia ani za vecné škody   

na majetku zúčastnených osôb. Všetci účastníci štartujú na vlastnú 

zodpovednosť. 

ÚHRADA :                     Všetci pretekári  štartujú na vlastné resp. na náklady vysielajúcej 

organizácie. Štartovné sa nepožaduje. 

PROTESTÝ:  Protesty môžu byť podané iba proti konečnému poradiu pretekov a to 

najneskôr 15 minút po zverejnení výsledkov u riaditeľa pretekov za 

poplatok 30 € a to písomne. Poplatok za podanie protestu je vrátený 

len v prípade, že je protest uznaný. V opačnom prípade prislúcha 

poplatok organizátorovi pretekov. 

  

KANCELÁRIA 

PRETEKOV:  V priestoroch pred štartom a cieľom ( pred  Redutou ) 
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ČASOVÝ ROZPIS, KATEGÓRIE A DĹŽKA TRATÍ 

 

Dĺžka trate : 1 okruh  - 1450m 

Časový rozpis a kategórie : 

 

 do 18:00 hod. prezentácia a výdaj čipov 

18,30 hod. Štart Slovenského pohára mládeže -  žiaci   

                                          

kategórie   ročník    počet okruhov    

žiaci „C“   8 rokov a mladší   500 m 

žiaci „B“     9 - 10 rokov          1 /1450 m 

žiaci „A“   11 -12  rokov          2 /2900 m/ 

kadeti    13 – 14 rokov   2 /2900 m/ 

 

 

18,45 hod. ŠTART HLAVNEJ  KATEGÓRIE  

                                Slovenský inline pohár - polmaratón 

 

kategórie     ročník.             počet okruhov 

 

Juniori /ky/       15 -18 rokov                15 /21 750m/ 

Muži/Ženy                                   19 – 29 rokov              15 /21 750m/ 

U 40     30 – 39 rokov  15 /21 750 m/ 

U 50    40 – 49 rokov  15 /21 750 m/ 

U 60    50 – 59 rokov   15 /21 750 m/ 

U 70    60 – 69 rokov  15 /21 750 m/ 

U 80     70 rokov a starší  15 /21 750 m/ 

 

 

• Prví traja pretekári  v jednotlivých kategóriách získajú medailu.  

• Prví traja pretekári v absolútnom poradí mužov ( t.j juniori , muži, U40. U50, U60, U70 )  

a žien ( t.j juniorky , ženy, U 40, U 50, U 60, U 70  ) získajú trofej. 

 

19,45 hod. Vyhlásenie výsledkov 

 

 

 

Ján Magdoško v.r 

predseda 

            Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu        


