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P R O P O Z Í C I E
 
Názov preteku: MALINÔ SKIALP ŠPRINT 2016

Miesto konania: Malinô Brdo Ružomberok

Dátum: 23. 01. 2016

Organizátor: SKI&BIKE RACE team Malinô Brdo

Spoluorganizátori: Dojazd pub, Malinô Brdo ski&bike

Organizačný výbor: Riaditeľ:  Žiak Igor 
 Veliteľ tratí:  Brnčal Pavel

Hlavný rozhodca: Žiak Igor 

Časomiera: Časomiera PT, Ivan Petran

Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba Veľká Fatra

Prihlášky elektronicky na www.casomierapt.sk 
 alebo v deň preteku na mieste

Informácie: malinoskialpsprint@gmail.com, +421 950 584582

Štartovné: 5€. Bude vyberané v hotovosti pri prezentácii. V štartovnom 
 je zabezpečené občerstvenie a vývoz pretekárov do strediska. 
 Pripravte si prosím 5€ bankovky.

Prezentácia: 8:00 – 9:30 hod. 
 v deň preteku v bývalom bufete pri vstupe na lanovku.

Program: 8:00 -9:30 prezentácia 
 10:00 výklad trate (štart/ciel, resp. DEPO preteku) 
 10:30 štart preteku 
 13:30 vyhlásenie výsledkov

Kategórie: OPEN 
 Muži elit 
 Ženy elit 
 Veteráni 
 Veteránky 
 Juniori 
 Juniorky

Poznámka: V kategórii musia byť prihlásení minimálne 6 pretekári. 
 V prípade že sa počet nenaplní, bude kategória zlúčená s druhou.

Odmeny: Prví traja pretekári v kategórii dostanú vecné ceny.

Súťažný poriadok: Súťaží sa podľa pravidiel pre preteky v skialpinizme 
 vydaných ISMF (sprint race). Pretekári ktorí postúpia 
 z kvalifikácie, štartujú v hlavnom závode.

Link na pravidla: http://www.skimountaineering.sk/skm.php?pg=18&s=0

V prípade nepostupu z kvalifikácie bude pretekár štartovať v B preteku. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu systému preteku, podľa počtu prihlásených 
pretekárov. Všetci pretekári sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečie!

Povinná výstroj pre kategórie elit, veteráni, juniori:
• Podľa pravidiel ISMF - lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke, 

nesmú byť kratšíe ako 160cm u mužov a 150cm u žien, minimálna šírka lyže 60 mm.
• skialp. viazanie umožňujúce chôdzu a zjazd
• pár stúpacích pásov
• skialp. topánky  s podrážkou Vibram, na topánky sa musia dať upevniť mačky
• pár skialp. alebo bežeckých palíc, oceľové krúžky  sú zakázané
• lekárnička - sterilný obväz, elastický obväz, trojcípa šatka, alu fólia min. 1,8m2
• ruksak z úchytmi na lyže min. objem 20l
• prilba je povinná počas celého závodu musí spĺňať normu EN 12492, UIAA106
• okuliare alebo priehľadný štít
• čiapka alebo čelenka
• rukavice
• minimálne 2 vrstvy oblečenia v spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkostipretekára 

1. vrstva - závodné oblečenie, 2. vrstva - vetruvzdorný materiál 
• minimálne 3 vrstvy oblečenia v hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára 1. 

vrstva - závodné oblečenie, 2. vrstva - teplé oblečenie s dlhým rukávom za teplé oblečenie sa 
nepovažuje spodná bielizeň, 3. vrstva - vetruvzdorný materiál.

Povinná výstroj kategória open:
• Podľa pravidiel ISMF - lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke, nesmú byť kratšie ako 160cm u mužov 

a 150cm u žien, minimálna šírka lyže 60 mm.
• skialp. viazanie umožňujúce chôdzu a zjazd
• pár stúpacích pásov
• skialp. topánky  
• pár skialp. alebo bežeckých palíc, oceľové krúžky  sú zakázané
• ruksak z úchytmi na lyže min. objem 20l
• prilba je povinná počas celého závodu
• okuliare alebo priehľadný štít
• čiapka alebo čelenka
• rukavice

Diskvalifikácia a penalizácia: Podľa pravidiel pre preteky v skialpinizme ISMF.

Pretekári sú povinný riadiť sa pokynmi organizátorov, ktorý si vyhradzujú právo zmeny pro-
gramu a tratí podľa snehových a poveternostných podmienok.

Inštruktáž ohľadom stanovíšť na mieste!

Reklamný partneri: 
DYNAFIT, MALINô BRDO, SKIALPINISTA, 
DOJAZD PUB, CHIMPANZEE, BOB SECURITY, 
MONVIN, MESTO RUŽOMBEROK


