
                            

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, T. Vansovej 2171/1, 05201 Spišská Nová Ves 

 

Propozície Slovenského inline pohára MLÁDEŽE 2021 

 

Vyhlasovateľ pretekov: 

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz - sekcia inline speed, T. Vansovej 2171/1, 05201 Spišská 

Nová Ves. Slovenský inline pohár 2021, “ďalej SIPM 2021” pozostáva z piatich OPEN pretekov 

pre domácich a zahraničných účastníkov. Všetky preteky SIPM 2021 sú určené pre všetkých 

korčuliarov, registrovaných / neregistrovaných účastníkov v Slovenskom rýchlokorčuliarskom 

zväze. 

Zoznam pretekov: 

Seriál SIPM 2021 pozostáva z 5-tich pretekov. Pri Majstrovských pretekoch bude pri 

minimálnej účasti 4 pretekárov v každej vypísanej kategórii vyhlásený titul Majstra Slovenska. 

Dátum                            Miesto konania                                Typ Pretekov 

20.03.2021                    Badín                                                  MS Indoor 

Polovica Mája               Košice                                                  MS na dráhe Košice 

04.06.2021                    Spišská Nová Ves                              Mestský okruh 

11.07.2021                    Trnava                                                 MS na krátke trate 

28.08.2021                    Rajecké Teplice                                  Viacboj  

Registrácia: 

Registrácia pre jednotlivé preteky SIPM 2021 je v súlade s propozíciami organizátora 

jednotlivých pretekov. Do celkového hodnotenia sa automaticky započítava každý pretekár, 

ktorý absolvuje min. 1 preteky. Registrovať sa pretekári môžu IBA elektronicky na základe 

registračných formulárov usporiadateľa. Novo vzniknutý portál venovaný inline speed 

skatingu bude poskytovať všetky informácie o podujatiach, výsledkoch, novinkách  a 

samozrejme registráciu na jednotlivé preteky priamym presmerovaním na adresu 

usporiadateľa. Registrácia: https://inlinespeedskating.wixsite.com/digitalnyportal/podujatia 

Ukončenie registrácie na jednotlivé preteky je 3 dni pred ich začiatkom!!! 

Štartovné:  

Štartovné sa platí podľa propozícií jednotlivých spoluorganizátorov pretekov. 

 

https://inlinespeedskating.wixsite.com/digitalnyportal/podujatia


Cestovné náklady a usmernenia: 

Cestovné náklady si každý pretekár hradí sám. Organizátor nepreberá zodpovednosť za 

škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na 

podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 

Kategórie pre rok 2021 

Kategória Vek Rok narodenia 

Žiaci/ky C 8 a mladší 2013 a mladší 

Žiaci/ky B 9-10 2012-2011 

Žiaci/ky A 11-12 2010-2009 

Kadet/ky 13-14 2008-2007 

Junior/ky B 15-16 2006-2005 

Junior/ky A 17-18 2004-2003 

Senior /ky 19-starší 2002 a starší 

 

Časomiera: 

- preteky Badín, Košice, Trnava, Rajecké Teplice - digitálnou časomierou RK timing 

- preteky Spišská Nová Ves - Časomiera VOS-TPK  

Maximálne povolené veľkosti koliesok pre jednotlivé kategórie: 

• Senior - 110 mm 

• Junior A - 110 mm 

• Junior B - 110 mm 

• Kadet - 100mm 

• Ziac A - 90 mm  

• Ziak B - 90 mm 

• Ziak C - 90 mm 

Bodovanie: 

1. Do bodovania sa započítavajú všetci štartujúci pretekári bez ohľadu na štátnu príslušnosť.    
Body sa udeľujú iba za celkové poradie v cieli. 

2. Ženy sú hodnotené v rovnakých kategóriách ako muži 

3. Pri sčítaní bodov sa vymaže jeden najhorší výsledok 

4. Body za umiestnenie budú pretekárom pridelené podľa nasledovného kľúča: 

 

1. Miesto 30 b  12. Miesto 12 b  23. Miesto 1 b 



2. Miesto 25 b  13. Miesto 11 b  24. Miesto 1 b 

3. Miesto 22 b  14. Miesto 10 b  25. Miesto 1 b 

4. Miesto 20 b  15. Miesto 9 b  26. Miesto 1 b 

5. Miesto 19 b  16. Miesto 8 b  27. Miesto 1 b 

6. Miesto 18 b  17. Miesto 7 b  28. Miesto 1 b 

7. Miesto 17 b  18. Miesto 6 b  29. Miesto 1 b 

8. Miesto 16 b  19. Miesto 5 b  30. Miesto 1 b 

9. Miesto 15 b   20. Miesto 4 b  31+. Miesto 1 b 

10. Miesto 14 b  21. Miesto 3 b    

11. Miesto 13 b  22. Miesto 2 b    

 

 

Konečné hodnotenie všetkých kategórií:  

Pretekári, ktorí sa nezúčastnili minimálne na 4 pretekoch budú zoradení podľa bodov pod 

oficiálnou tabuľkou (keď bude mať posledný pretekár s účasťou na 4 pretekoch napr. 5 bodov 

a pretekár s účasťou na 2 pretekoch napr. 30 bodov, tak tento pretekár bude v celkovom 

hodnotení zaradený až za pretekára s 5-timi bodmi a ostatní podľa bodov) 

Pri rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí vyšší počet lepších umiestnení.  

Pravidlá: 

1. Preteká sa podľa platných súťažných pravidiel inline korčuľovania Slovenského 

rýchlokorčuliarskeho zväzu, propozícií jednotlivých spoluorganizátorov pretekov a pravidiel 

Fair Play. 

2. Ak majú preteky charakter okruhu, tak po predbehnutí pretekárov o 1 kolo sa predídení 

pretekári nesmú zaradiť do lepšej skupiny na akúkoľvek pozíciu a jazdiť v nej. Ináč budú 

diskvalifikovaní. Platí to pre všetky kategórie.  

3. Ženy sa počas pretekov nesmú zdržiavať v skupinách (vláčikoch) mužov pri spoločných, ani 

oddelených štartoch. Ide o aplikované pravidlo WS. 

Covid 19 opatrenia a vyššia moc: 

Ak by došlo z dôvodu Covid 19, alebo rozhodnutia organizátora k zrušeniu niektorého z 

plánovaných podujatí napríklad by sa konali 4 podujatia do celkového hodnotenia sa 

započítajú 3 najlepšie výsledky. Minimálny počet pretekov pre vyhodnotenie SIPM 2021 sú 3 

preteky. V prípade, že by sa mohli uskutočniť iba 3 preteky v tomto prípade sa započítavajú do 

celkového hodnotenia všetky preteky. 

 

Protest: 



1. Protest sa môže podať ak je podozrenie, že pretekár porušil vyššie uvedené povinnosti 

súťažiacich.  

2. Protest pretekára proti regulárnosti a výsledkom pretekov je možné oficiálne podať  do 30 

minút písomne po zverejnení neoficiálnych výsledkov.  

3. Ak do 30 minút nebude podaný žiadny protest neoficiálne výsledky sa stávajú oficiálnymi. 

4. Poplatok za podanie protestu je 30 EUR (vracia sa v prípade oprávneného protestu) 

5. O výsledku protestu rozhoduje rozhodcovská komisia. 

6. Proti rozhodnutiu rozhodcovskej komisie sa nie je možné odvolať. 

 

Výsledky: 

Výsledky z jednotlivých pretekov budú zverejnené na stránke zväzu najneskôr do 7 dní od 

uskutočnenia pretekov. 

 

Ceny a odmeny: 

1. Absolútni víťazi majstrovských pretekov budú ohodnotení bezprostredne po skončení 

pretekov cenami podľa propozícií organizátorov. Titul Majstra SR sa udelí v prípade, že vo 

vekových kategóriách Senior, Junior B, A, Kadet, Žiactvo A, Žiactvo B, muži a ženy sa zúčastnia 

minimálne 4 pretekári. 

2. Víťazi jednotlivých pretekov SIPM 2021 obdržia ceny podľa propozícií jednotlivých 

organizátorov. 

3. Celkoví víťazi SIPM 2021 budú vyhodnotení a ocenení SRZ Trofejou, alebo vecnou cenou. 

 

Propozície schválené Výborom sekcie Inline speed dňa 30.12.2020 

Členovia výboru:         Ivan Klasovský, predseda sekcie 

Marián Miškovič 

 Lukáš Benedik 

 Vladimír Štáner  

 

V Spišskej Novej Vsi 5.1.2021                                           Ján Magdoško v.r, predseda zväzu 


