
 

Finále Stredoeurópskeho pohára 
 

Finále Slovenského pohára 
 
 
Organizátor :  Slovenská Skialpinistická Asociácia 
   Mesto Vysoké Tatry 
 
Miesto : Vysoké Tatry -  „ oblasť  Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso – so 

štartom a cieľom v Tatranskej Lomnici “ 
 
Dátum : 15.4.2006 
 
Predbežný program 
pretekov: 08.15 hod – ukončenie prezentácie 
 09.30 hod – štart pretekov podľa kategórii 
 11.30 hod – predpokladaný príchod prvých pretekárov do  

  cieľa 
 13.30 hod – obed 
 15.00 hod – slávnostné vyhlásenie pretekov 
  
Podpora podujatia: TLD - Tatranské lanové dráhy  
 
Štartovné: Registrácia a úhrada na č. účtu  2625098465/1100 s uvedením dňa 

narodenia do variabilného symbolu - napr. 01081966, do 
špecifického symbolu „1504“ a v prípade že to neposielate zo 
svojho účtu uvedťe do odkazu pre prijímateľa priezvisko. 

 Výška štartovného podľa dátumu registrácie a úhrady: 
 do 31.03.2006 – 250 Sk,  - člen SSA a juniori, kadeti 150 Sk + UP 
 do 10.04.2006 – 350 Sk - člen SSA a juniori, kadeti 250 Sk + UP 
 do 14.04.2006 – 400 Sk - člen SSA a juniori, kadeti 300 Sk 
 v deň preteku  -  500 Sk - člen SSA a juniori, kadeti 400 Sk 
 /UP – upomienkový predmet/ v hodnote 100 Sk a  viac  obdržia 

všetci prihlásení do 10.4.2006, po tomto termíne – bez nároku na 
UP. V štartovnom poplatku je zahrnutá účasť na preteku, 
občerstvenie a obed. Zahraniční pretekári môžu platby previesť cez 
svojho národného zástupcu, ktorý ich bude o tom bližšie 
informovať.    

 
Pri prezentácii preukázať lekárske potvrdenie nie staršie ako 1 rok. resp. pretekovú 
licenciu SSA.  Pre pretekárov do 18 rokov a pre A – kat. prehliadka od športového 
lekára, pre B – kat. stačí od obvodného lekára avšak od športového je doporučená.  
 



Ubytovanie :  Usporiadateľ nezabezpečuje.  
 
Kontakt: MUDr. Belicová Katarína, Tr. SNP 40, 974 01 Banská Bystrica 

0905283650, 0903446319, kbelicova@stonline.sk   
 
 Leitner Miroslav, Lichardova 60, 977 01 Brezno 
 0905644976, 0903445791, leitner@zelpo.sk  
 
Web stránka a info:  www.skimountaineering.sk , www.skialp4u.sk  
 
Trate pretekov: 
Organizátor bude viesť trate takým spôsobom aby boli  minimalizované možnosti na 
stret a možnú kolíziu lyžiarov turistov s pretekármi. Zároveň si vyhradzuje právo 
zmeniť trasu pretekov na základe vývinu počasia, snehových podmienok , v súlade 
s požiadavkami na ochranu životného prostredia a iných nepredvídaných udalostí. 
Štart a cieľ sa nachádza pri kabínkovej lanovke v Tatranskej Lomnici. Nakoľko je to 
už dosť neskorý termín, nie je predpoklad súvislej snehovej prikrývky v spodnej časti 
zjazdovky aj napriek zasnežovaniu. Od priestoru medzistanice „Štart“ a vyššie je 
možné viesť trate okrajom zjazdovky s alternatívami v závislosti od snehovej 
prikrývky a súhlasu Tanapu. Tak ako je zakreslené na obr. č.1 sú plánované trate pre 
hlavnú kategóriu dospelých. 
 
Obr.č.1 
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Nad budovou na Skalnatom Plese trate vedú smerom do vyšších polôh a bližšie sú 
zobrazené na obr. č. 2 až 4. 
Obr.č.2 

 
Obr.č.3 

 
 
obr.č.4 



 

 
 
Veríme, že pri dobrých snehových podmienkach daná trať plne vyhovuje 

požiadavkám na náročnosť preteku, vedie mimo hlavné lyžiarske trate ale zároveň 
v jeho blízkosti a taktiež by nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia. 

 
 
 
 
Pre kratšiu trať – kategórie  kadet, junior  a dospelí z tzv. B – kategórie, bude  

trať viesť pod Skalnaté Pleso na miesto , kde sa zjazdovka stretáva s magistrálou 
a tam sa pokračuje  v krátkom zjazde po magistrále smerom na západ a k následnému 
výšlapu až nad francúzsku muldu po úroveň konca sedačky. Záverečný zjazd sa pôjde 
čo naviac okrajom zjazdovky cez „francúzsku muldu“ a ďalej v blízkosti zjazdovky 
resp. po nej až  do cieľa.  

 
Na obr.č.5 je znázornená kratšia trať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obr.č.5 

 
 
 
Prevýšenia  – A – kategória – 1850 m 
   – B – kategória -  1280 m 
 
 
Pozývame všetkých priaznivcov skialpinizmu do Vysokých Tatier a veríme, že 

získané skúsenosti a zážitky Vám ostanú dlho v pamäti.  
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami  
 
 
 
 
 
Miroslav Leitner 
člen organizačného výboru 
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