
                                                                                                                 

ŠKP Banská Bystrica Lyžiarsky oddiel 

Usporiada 

17. ročník Memoriálu Jozefa Michalecha a Gustáva 

Schlanka 

 

Pohár ZSL v behu na lyžiach v kategóriách žiactva, 

dorastu, juniorov, dospelých 

a veteránov 

 

dňa 18.2.2023  

NBC Osrblie 

 

 

           

   

      



 

Propozície 

17. ročníka Memoriálu Jozefa Michalecha a Gustáva Schlanka 

Pohár ZSL v behu na lyžiach v kategóriách žiactva, 

dorastu, juniorov, dospelých 

a veteránov 

dňa 18.2.2023 

Osrblie 

 

Všeobecné ustanovenia 

Organizátor   : S poverením Zväzu slovenského lyžovania - ŠKP Banská Bystrica 

Technické zabezpeč.  : ŠKP Banská Bystrica 

Dátum konania  : 18.2. 2023 

Miesto konania  : NBC Osrblie, parkovanie v areáli je bezplatné  

Prihlášky : Prihlásiť sa je možné do štvrtka 16. februára 2023 do 15:00 výlučne cez Formuláre zverejnené 
na webe https://pretekaj.sk/sk/podujatia/2023osrblie  v sekcii Pohár ZSL 2023, vo 
výnimočných prípadoch najneskôr do 9:00  súťažného dňa, soboty 18.2., v kancelárií pretekov 
v areáli, pretekár bude v tomto prípade zaradený na koniec štartovej listiny. Prihlášky, ktoré 
nebudú úplné alebo budú zaslané po termíne, nemusia byť organizátorom akceptované! 
Účastníci prihlásením berú na vedomie, že z podujatia budú vyhotovované fotografie 
a videozáznamy.  

       Žiaci  Dorast, dospelí 
Štartovné   : Registrovaný člen ZSL:  7 €   10 € 

: Neregistrovaný člen ZSL:  9 €   12 € 
Úhrada štartovného pri výdaji štartovných čísel. 

Kancelária pretekov  : NBC Osrblie  
 
Ubytovanie   : Organizátor nezabezpečuje ani neuhrádza. 
 
Stravovanie  : v hlavnej budove NBC Osrblie bude k dispozícii bufet. 
 
Doprava   : Zabezpečuje vysielajúca organizácia na vlastné náklady. 
 
Zdravotné zabezpeč. : Stredná zdravotnícka škola 
 
 
 
Časový harmonogram 8:30 – 10:00  úhrada štartovného avýdaj čísel v kancelárii pretekov 
   8:00 – 10:50  trate otvorené 
   od 10:50 trate uzatvorené 
   11:00   štart prvej kategórie 
    
 

 
 

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/2023osrblie


Technické ustanovenia 
Predpis   : Priebeh pretekov sa riadi pravidlami Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS, 

predpisov pre bežecké lyžovanie a Súťažným predpisom ZSL – sekcia 
severských disciplín 2022/23. Organizátor pretekov má právo v prípade potreby zmeniť 
harmonogram podujatia. Tieto zmeny budú oznámené na webových stránkach www.zsl.sk 

Prezentácia  : 17.2.2023 do 12:00 online na https://pretekaj.sk/sk/podujatia/2023osrblie 

Porada   : 17.2.2023 o 17:00 hod. v Zborovni  Strednej Športovej Školy , I.poschodie,Trieda SNP 54, B. 
Bystrica 

Štartovné čísla  : Budú vydané v deň pretekov v kancelárii pretekov od 8:30 hod. do 10:00 hod. Za stratu 
štartovného čísla je poplatok 20 €. 

 

18.2.2023 – sobota – preteky s hromadným štartom, čas štartu prvej kategórie o 11:00: 

Kategória Trať (km) Spôsob 

Mladšie žiačky                r.2012+ 1,5 klasicky 

Mladší žiaci                     r.2012+ 1,5 klasicky 

Mladšie žiačky                r.2011     1,5 klasicky 

Mladší žiaci                     r.2011 1,5 klasicky 

Staršie žiačky                  r.2010 2,5 voľne 

Starší žiaci                       r.2010 2,5 voľne 

Staršie žiačky                  r.2009 2,5 voľne 

Starší žiaci                       r.2009 2,5 voľne 

Staršie žiačky                  r.2008 2,5 voľne 

Starší žiaci                       r.2008 2,5 voľne 

Mladšie dorastenky       r.2007 5 voľne 

Mladší dorastenci          r.2007 5 voľne 

Staršie dorastenky         r.2005 - 2006 5 voľne 

Starší dorastenci            r.2005 - 2006 7,5 voľne 

Ženy, juniorky                r.2004 a staršie 7,5 voľne 

Muži, juniori                   r.2004 a starší 10 voľne 

Veteráni A,B,C 10 voľne 

Veteráni D,E 5 voľne 

Veteránky 5 voľne 

 

Čas a poradie štartov podľa kategórií bude bližšie určený na porade . 

Vyhlásenie výsledkov  : Neoficiálne výsledky budú vyvesené na vývesnej tabuli, ktorá bude umiestnená pri budove 
kancelárie pretekov.  

 Žiaci:    : po dobehu dorasteneckých kategórií 
 Dorast, dospelí,veteráni : 30 min po dobehu poslednej kategórie  
  
 

Protesty  : Protest je možné podať do 15 minút od vyvesenia neoficiálnych výsledkov. Čas vyvesenia 
konkrétnej neoficiálnej výsledkovej listiny bude na nej vyznačený, ak nie, tak sa protest 
považuje za podaný včas do doby začiatku vyhlasovania a oceňovania víťazov v danej kategórii. 
Pre prípad podania protestu je nutné zložiť kauciu vo výške 10 €, ktorá bude v prípade 
vyhovenia protestu vrátená. 

 

https://pretekaj.sk/sk/podujatia/2023osrblie


Ocenenie   : Prví traja pretekári v každej kategórii  
získajú diplom a vecné ceny. 
 

Informácie   : Branko Michalech na tel. č. 0908 906 159 
 
Ostatné  : Účastníci prihlásením berú na vedomie, že z podujatia budú vyhotovované fotografie a 

videozáznamy.  Pretekári, činovníci a diváci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. 
 

Súťažný výbor 

Technický delegát ZSL : Matúš Jančík 

Riaditeľ pretekov : Branko Michalech 

Veliteľ tratí  : Michal Straka 

Organizačný výbor 

Predseda  : Pavol Kán 

Hospodár  : Dana Straková 

Sekretár   : Monika Michalechová 

Lekár   : Stredná zdravotnícka škola 


