
Otvorené Majstrovstvá Slovenska 
v in-line alpine 2021

Československý pohár 2021 

Usporiadateľ: SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ 

Dátum: 24. júla 2021. 

Miesto: Spišská Nová Ves, Lipová ulica (pri športovej hale), GPS: 48.935655, 20.563718

Disciplíny: slalom 2 kolá

Kategórie: 
mladšie predžiačky 2011 a mladší, mladší predžiaci 2011 a mladší
staršie predžiačky 2009-2010, starší predžiaci 2009-2010
mladšie žiačky 2007-2008, mladší žiaci 2007-2008
staršie žiačky 2005-2006, starší žiaci 2005-2006
ženy  a juniorky 2004-1982, muži a juniori 2004-1982
masters ženy 1981 a staršie, masters muži 1981 a starší

Štartovné: predžiaci 8 EUR, ostatní 12 EUR

Prihlášky: Na preteky sa môže prihlásiť ktokoľvek. Neaktívni pretekári na e-mailovej adrese: 
kesely.team@gmail.com do 22. 7.2021 do 24.00 hod. 
Aktívni pretekári, ktorí majú zaplatenú licenciu sa môžu prihlásiť cez:
http://www.worldskate-rad.org/cgi-bin/worldskate_races.cgi prostredníctvom národných reprezentantov 
do 22.7.2021 do 24.00 hod.

Časový harmonogram:
10.00-11.15 prezentácia
11.20  porada trénerov
11.30-11.50  prehliadka trate 1.kolo, bez skúšobnej jazdy a bez korčúľ
12.00  štart 1. kola od kategórie mladšie predžiačky
Po odjazdení 1. kola bude prestavba trate, 20 minút prehliadka trate bez skúšobnej jazdy a bez korčúľ a 
štart 2. kola podľa kategórií a podľa dosiahnutých časov.

Hodnotenie: Poradie určuje súčet časov obidvoch jázd. Majstrom Slovenska sa stáva slovenský pretekár s 
najlepším časom v jednotlivej kategórii. Preteky sa zarátavajú aj do hodnotenia Československého 
pohára.

Ceny: Pretekári na 4. až 6. mieste budú odmenení diplomom, pretekári na 1. až 3. mieste budú odmenení 
medailou a Majstri Slovenska dostanú víťazný pohár. Vyhlásenie výsledkov bude po skončení 2. kola, cca 
po 30 minútach.
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Pretekár s najlepším súčtom všetkých štyroch časov z celého víkendu (platí samostatne pre ženy a 
mužov) získa pohár Keselý teamu.

Protesty:  Do 15 minút po odjazdení posledného pretekára  doložené vkladom 50,-  EUR.

Upozornenie:  V prípade sporu sa bude rozhodovať podľa pravidiel WORLD SKATE RAD  Competition 
Rules Inline Alpine 2021, ktoré nájdete na stránke . Jazdí sa na kolieskových www.sias-svk.com
korčuliach, 3-5 koliesok na jednu korčuľu. Pretekár bez prilby a chráničov nebude pripustený na štart. 
Neplnoletí pretekári sa zúčastňujú pretekov na zodpovednosť rodičov. Za stratu štartového čísla 
usporiadateľ účtuje 20 EUR. Pretekári, tréneri a diváci  sa zúčastňujú pretekov na vlastné 
nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za úrazy a škody všetkého druhu.

Ubytovanie: 

http://www.penzionresa.sk/index.php/sk/ 

http://rittenberg.szm.sk/

http://hotelkralovpramen.sk/

Zdravotná služba: MIAMAR - MED s.r.o Spišská Nová Ves

Časomiera: VIDEOCOM

TD: Procházková Pavlína

TDA: Keselý Vojtech

Riaditeľ pretekov: Michal Pivoňka

Vyhlásenie o ochrane súkromia počas priebehu pretekov: V okamihu registrácie na tieto preteky dotyčný prihlásený poskytuje svoje osobné informácie. Tieto 

informácie slúžia výhradne pre potreby registrácie a uskutočnenie pretekov a nebudú poskytnuté tretím stranám, obzvlášť nie na reklamné účely. Tieto preteky 

sú verejné, preto budeme publikovať všetky relevantné informácie (krstné meno, priezvisko, miesto, klub, rok narodenia, kategória) a rovnako dosiahnuté 

výsledky a poskytneme ich všetkým tlačovým médiám, ktoré prejavia záujem. Preto v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov- GDPR  všetky 

zúčastnené osoby týmto vopred informujeme. Registráciou na tieto preteky pretekár súhlasí so zberom, spracovaním, uložením a použitím osobných údajov a 

zverejnením registračnej, štartovej a výsledkovej listiny.Výsledkové listiny sú uchovávané počas celej pretekovej sezóny na účely transparentnosti a sú k 

dispozícii na stiahnutie na internete. Pretekár môže písomne namietať proti uchovaniu týchto výsledkov (e-mail: kesely.team@gmail.com). V tomto prípade budú 

jeho osobné údaje začiernené a pôvodné údaje budú zverejnené len po dobu 2 mesiacov.  Informácie o e-mailovej adrese slúžia len na zaslanie potvrdenia o 

registrácii, ďalej v prípade akýchkoľvek otázok a na informovanie účastníkov pretekov. V prípade neplnoletých pretekárov, ich zákonní zástupcovia súhlasia s 

vyššie uvedenými pravidlami podpisom pri prihlásení.

Upozornenie v súvislosti s ochorením COVID-19: V nadväznosti na neustále sa meniacu situáciu ohľadne pandémie nového koronavírusu spôsobujúceho 

ochorenie COVID-19 odporúčame, aby si každý pretekár skontroloval aktuálne informácie vydané štátnymi orgánmi jeho vlasti.
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