
ROZPIS PRETEKOV  č. 14 
 
Ročník, názov pretekov : MSR v slalome,  MSR v šprinte, NP do RD MS v extreme slalome 
 
Organizátor : Slovenská kanoistika – sekcia divokých vôd 
Usporiadateľ : Športový klub polície Bratislava                           
Dátum pretekov : 7.-8.8.2021 
Miesto a popis trate : Bratislava, Čunovo 
  slalom, extreme slalom a šprint – trať č.1   
  
 
Činovníci pretekov    
Riaditeľ pretekov : Daniela Hujsová  
Hlavný rozhodca : Renáta Daníková 
Zástupca HR : Milica Zererová 
Delegát SK-SDV :  
Staviteľ trate : losovaním v piatok o 14:00 v kancelárii pretekov 
 
Prihlášky : na predpísaných tlačivách do 1.8.2021, na prihláške prosím  
  uviesť aj termín príchodu pre zaradenie do rozpisu tréningov 
Na adresu  : skpslalom@gmail.com  
Zostavenie štartovej listiny : 4.8.2021 
Vklady : Podľa Pravidiel a Smerníc 2021 
Rozhodcovia : Podľa Pravidiel a Smerníc 2021  
Kategórie : Všetky individuálne a družstvá 
Ubytovanie a stravovanie :  individuálne 
Podmienka účasti : Podľa Pravidiel a Smerníc 2021.  
Bezpečnostné predpisy : Podľa Pravidiel a Smerníc 2021. Počas pretekov bude zabezpečená 

 záchranná služba. Počas tréningov nie je zabezpečená ZS a tréning  
je na vlastné riziko 

Informácie : Zora Hujsová, 0907 987 928, skpslalom@gmail.com 
Ceny : Medaily, diplomy  - vyhlásenie výsledkov podľa aktuálnej vyhlášky 
Druh a bodovanie : Pravidlá T6 stupnica   
 
   
Program pretekov 
Piatok 6.8.2021  17:00  stavba trate  
  18:00 predjazda a schválenie trate 
  19:00  porada vedúcich družstiev na všetky disciplíny 
   
Sobota 7.8.2021  08:15  výdaj štartových čísiel 
  08:30  porada rozhodcov  
  09:30  štart 1. jazdy MSR v slalome C1M, K1Ž, K1M, C1Ž 
  13:00  štart 2. jazdy MSR v slalome C1M B, C1M A, K1Ž B, K1Ž A, 

K1M B, K1M A, C1Ž B, C1Ž A 
    16:00  štart MSR v slalome – družstvá C1M, K1Ž, K1M, C1Ž 
  18:00  stavba trate na extreme slalom 
 
 
Nedeľa 8.8.2021  08:30  porada rozhodcov 
                                                    09:30   štart NP v extreme slalome v poradí K1M, K1Ž vo formáte  

time trials 
  13:00  štart 1. jazdy MSR v šprinte v poradí C2, K1M, K1Ž, C1M, 

C1Ž                                              
  14:30 štart 2. jazdy MSR v šprinte v poradí C2, K1M, K1Ž, C1M, 

C1Ž 
  15:45  štart MSR v šprinte - družstvá 
 
 
 



 
Odovzdávanie štartových čísiel: Po skončení pretekov v kancelárii pretekov  
   
Vyhlásenie výsledkov:  : 30 minút po skončení slalomu a šprintov, podľa aktuálnej vyhlášky 
 
Záverečné ustanovenie : Preteká sa podľa platných pravidiel SK, Smerníc o pretekaní 2021 a tohto 

rozpisu.  Štart 2. jázd môže byť upravený podľa počtu pretekárov. Štart NP 
a stavba trate v extreme slalome môžu byť zmenené podľa počtu 
pretekárov v šprinte. 

 
 
Organizácia pretekov sa bude riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami.  
Osobitné nariadenia budú zverejnené pred pretekmi. 
Tento rozpis bol schválený VV dňa ... 
 
 
             
            
 

                           Daniela Hujsová  
     Riaditeľ pretekov 


