
 

 

ROZPIS PRETEKOV č. 12 
 
Ročník, názov pretekov : Securiton Cup žiakov v slalome, zjazde a šprinte 
                                                 
Organizátor : Slovenská kanoistika, Sekcia divokých vôd 
Usporiadateľ : Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava 
 
Dátum pretekov : 10-11.6.2022 (piatok, sobota) 
Miesto a popis trate : Rieka Dunaj, Bratislava, slalom 150m, 18 brán, šprint 150m, zjazd  
  1,5km, WW1 
 
Činovníci pretekov  
Riaditeľ pretekov : Potočná Mária 
Hlavný rozhodca : Máleková Alžbeta 
Zástupca HR : Hochschornerová Gabriela 
Staviteľ trate : Potočný Vojtech st. 
  
Organizačné pokyny 
Prihlášky : Na predpísaných tlačivách do 6.6.2022. Podpísaný originál je  
  potrebné odovzdať na porade vedúcich oddielov. 
Na adresu : mpotocna@gmail.com 
Zostavenie štartovej listiny : 9.6.2022 o 20:00hod na Repašského 6, 841 02 Bratislava 42 
Vklady : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022 (úhrada pri preberaní št. čísel). 
Rozhodcovia : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022. 
Kategórie : Všetky individuálne. 
Ubytovanie a stravovanie : Usporiadateľ nezabezpečuje. 
Podmienka účasti : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022. 
Bezpečnostné predpisy : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022. 
Informácie : Potočná Mária, tel.: 0903 174 349, e-mail: mpotocna@gmail.com 
Ceny : 1. - 3. miesto medaily za slalom, šprint a zjazd. 
Druh a bodovanie : Pravidlá T-6, stupnica B. 
 
Program pretekov 
Piatok 10.6.2022 16:00 porada pre zjazd v lodenici UKBA, výdaj štart. čísel 
 16:30 štart zjazdu (vytýčenie trate podľa výšky hladiny vody) 
 15 min po skončení zjazdu odovzdávanie štartových čísiel 
 30 min po skončení zjazdu vyhlásenie výsledkov v lodenici UKBA 
 
Sobota 11.6.2022 08:30 porada vedúcich, výdaj štartových čísiel pre slalom a šprint  
   v lodenici UKBA 
 08:45 porada rozhodcov v lodenici UKBA 
 09:00 predjazda a tréningová jazda so štartovými číslami 
 10:00 štart slalomu v poradí K1M, K1Ž, C1 1. a 2. jazda 
 30 min  po skončení slalomu štart šprintu na slalomových lodiach 1. a 2.  
   jazda 
 
Odovzdávanie št. čísiel : 15 min po skončení šprintu 
 
Vyhlásenie výsledkov : 30 min po skončení šprintu v lodenici UKBA 
 
Záverečné ustanovenie : Preteká sa podľa platných Pravidiel kanoistiky na divokých vodách,  
  Smerníc 2022 a tohto rozpisu. 
 
Tento rozpis bol na návrh Súťažnej komisie schválený VV SDV SK dňa 9.3.2022. 
 
 
 Potočná Mária, v. r. 
  riaditeľka pretekov 
 


