
 

 

ROZPIS PRETEKOV č. 18 
 
Ročník, názov pretekov : MSR žiakov slalom, zjazd a šprint, 7. a 8. SLP žiakov  
  slalom, 3. SLP žiakov zjazd, 2. SLP žiakov šprint  
                                                 
Organizátor : Slovenská kanoistika, Sekcia divokých vôd 
Usporiadateľ : Športový klub polície Dolný Kubín 
 
Dátum pretekov : 2-4.9.2022 
Miesto a popis trate : Dolný Kubín, Gäcel, rieka Orava WW 1-2 
 
Činovníci pretekov  
Riaditeľ pretekov : Stanovský Martin st. 
Hlavný rozhodca : Hodoňová Gabriela 
Zástupca HR : Hujsová Daniela 
Staviteľ trate :  
Delegát zväzu : Ižo Igor  
  
Organizačné pokyny 
Prihlášky : Na predpísaných tlačivách do 28.8.2022. 
Na adresu : e-mail: skpdk.sk@gmail.com 
Zostavenie štartovej listiny : 2.9.2022 lodenica ŠKPDK. 
Vklady : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022, úhrada pred poradou vedúcich. 
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 : Stanovský Martin st. tel.: 0907595373, Ižo Igor tel.: 0907818347  
  email: skpdk.sk@gmail.com 
Ceny : 1-3. miesto MSR žiakov diplomy a medaile,  
  1-3. miesto SLP žiakov slalom - dvoj kombinácia OH body (pri  
  rovnosti bodov rozhoduje súčet jázd), 1-3. miesto SLP žiakov zjazd  
  a šprint - dvoj kombinácia OH body (pri rovnosti bodov rozhoduje  
  poradie v šprinte). 
Druh a bodovanie : Pravidlá T6 stupnica B. 
 
Program pretekov 
Piatok 2.9.2022 11:00 porada činovníkov, výdaj štartových čísel 
 11:30 porada rozhodcov 
 13:00 štart MSR žiakov v zjazde a 2. SLP žiakov v zjazde v poradí  
   C2,K1M, K1Ž, C1Ž a C1M štartový interval 1 min 
 16:30 štart MSR žiakov v šprinte a 3. SLP žiakov v šprinte v poradí  
   C2,K1M, K1Ž, C1Ž a C1M štartový interval 30 sek., 1. a 2.  
   jazda 
 30 min po skončení šprintu vyhlásenie výsledkov pre zjazd a šprint 
 
Sobota 3.9.2022 08:15 porada činovníkov, výdaj štartových čísel 
 08:30 porada rozhodcov 
 09:15 predjazda a schválenie trate 
 10:00 štart MSR žiakov starších v slalome a 7. SLP žiakov v slalome v  
   poradí C1M, K1Ž 1. a 2. jazda, K1M, C1Ž 1. a 2. jazda 
 16:00 štart MSR žiakov starších v slalome družstiev v poradí C1M,  
   K1Ž, K1M, C1Ž  
 
Nedeľa 4.9.2022 08:15 porada činovníkov, výdaj štart. čísel 
 08:30 porada rozhodcov 
 09:15 predjazda a schválenie trate 
 10:00 štart MSR žiakov mladších v slalome a 8. SLP žiakov v slalome  
   v poradí C1M, K1Ž 1. a 2. jazda, K1M, C1Ž 1. a 2. jazda 



 

 

 16:00 štart MSR žiakov mladších v slalome družstiev v poradí C1M,  
   K1Ž, K1M, C1Ž  
 
Odovzdávanie št. čísiel : slalom - v kancelárii pretekov do 15 min po ukončení slalomu 
  zjazd a šprint - v kancelárii pretekov do 15 min po ukončení šprintu 
 
Vyhlásenie výsledkov : slalom - 30 min po skončení pretekov v slalome  
  zjazd a šprint – v cieli 30 min po ukončení šprintu 
 
Záverečné ustanovenie : Preteká sa podľa platných Pravidiel kanoistiky na divokých vodách,  
  Smerníc 2022 a tohto rozpisu. 
 
Poznámka : V prípade nepriaznivého stavu vody si organizátor vyhradzuje právo 
  a zmeny miesta konania alebo časového programu pretekov. 
 
Tento rozpis bol na návrh Súťažnej komisie schválený VV SDV SK dňa 9.3.2022. 
 
 
 Stanovský Martin st., v. r. 
      riaditeľ pretekov 
  
 


