
ROZPIS PRETEKOV  č. 15 
 
Ročník, názov pretekov : 5. a 6. SLP žiakov v slalome, 2. SLP žiakov v šprinte,  
    verejné preteky v slalome a šprinte, preteky  začiatočníkov,  
   51. ročník Žiackej olympiády  
  
Organizátor : Slovenská kanoistika.- Sekcia divokých vôd 
Usporiadateľ : Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš                           
Dátum pretekov : 14.- 15.08.2021  
Miesto a popis trate : Liptovský Mikuláš, Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka 

  Trať  č. 1- Váh, WW 1-2  slalom a šprint, začiatočníci – prírodný     
             kanál AVS /tichá voda/  

Činovníci pretekov    
Riaditeľ pretekov : MUDr. Slafkovský  Alexander   
Hlavný rozhodca :  Augustín Peter 
Zástupca HR                        : Hujsová Daniela 
Staviteľ trate : Miroslav Matejka, Jozef Jasič 
   
Prihlášky : Na predpísaných tlačivách do 2.8.2021,  začiatočníci na   
    osobitných tlačivách                                                 
Na adresu  : Kanoe Tatra Klub Nábrežie J. Kráľa 8, 031 01 Lipt. Mikuláš 
   e-mail: ktklm@ktklm.sk 
Zostavenie štartovej listiny : 10.08.2021 o 16.00 hod. v lodenici KTK LM 

  Štartová listina zostavená vždy od najslabších platí pre             
            obidva dni. 

Vklady:                                   Podľa Pravidiel  a Smerníc 2021, úhrada pred poradou vedúcich            
                                               Oddielov v kancelárii pretekov, začiatočníci vklady neplatia. 
Rozhodcovia : Podľa Pravidiel a Smerníc 2021  
Kategórie : Všetky individuálne  
Ubytovanie a stravovanie :  Usporiadateľ zabezpečí na základe záväznej písomnej  
  objednávky  zaslanej  na adresu KTK do 26.07.2021. Počas  
    pretekov zabezpečí usporiadateľ v AVS bufet. 
Podmienka účasti : Podľa  Pravidiel a Smerníc 2021.   
Bezpečnostné predpisy : Podľa Pravidiel  a Smerníc 2021. Preteku začiatočníkov sa  

    môžu zúčastniť iba pretekári, ktorí ešte neštartovali na        
     pretekoch  v SLP žiakov  (registračný preukaz nie je podmienkou). 
  Počas  pretekov bude zabezpečená záchranná služba.   
   Trénovanie v AVS mimo pretekov nie je zabezpečené   
    záchrannou službou a je na vlastné riziko. 
Informácie : V pracovnom čase  na t. č. 044/55 20218, 0908706264, 
  Kancelária pretekov bude umiestnená v lodenici AVS OC 
  14.8.2021 od 7:00 do 17:00,  15.8.2021 od 7:00 do 17:00 h 
   
Ceny : Prví traja v každej kategórii  dostanú vecné ceny  (dvoj kombinácia )                                                
Druh a bodovanie : Pravidlá T6 – stup. „B“  
   
 
 
Program pretekov 
  
Sobota 14.08.2021    08:00  výdaj štartovných čísiel a zaplatenie vkladov 
  08:15 porada vedúcich družstiev v klubovni AVS OC /prihlášky  
   začiatočníkov na tichú vodu /  
  08:30 porada rozhodcov klubovňa AVS OC 



  09:15  predjazda a schválenie trate pre  
  10:00 štart 5. SLP žiakov v slalome po skupinách C1M, K1Ž, K1M, 

C1Ž 1. a 2.jazda   
            
   
  14:00 štart pretekov začiatočníkov 
       Vyhlásenie výsledkov začiatočníkov 30 min. po ukončení  
             pretekov začiatočníkov – stupne víťazov AVS. 
                                                 
                                                30 minút po skončení hlavného preteku, pretek na skrátenej trati   
     č.1- Váh   do  prvej vane. 
     17.00   Štart šprint dve jazdy 
 
Nedeľa 15.08.2021    08:15 porada vedúcich družstiev v klubovni AVS OC 
  08:30  porada rozhodcov v klubovni AVS 
  09:15 predjazda a schválenie trate 

 10:00  štart 6. SLP žiakov v slalome po skupinách  C1M, K1Ž,  K1M,     
              C1Ž 1. a 2.jazda 

 
Odovzdávanie štart. čísel:   v kancelárii pretekov do 30 minút po skončení slalomu 
 
Vyhlásenie výsledkov :          30 min. po ukončení pretekov – stupne  víťazov v AVS OC. 
   
Poznámka  Poistenie zdravia a majetku účastníkov  pretekov usporiadateľ 
  nezabezpečuje. Je v zodpovednosti účastníkov pretekov. 
  Neprevzaté ceny ostávajú usporiadateľovi. 
 
Záverečné ustanovenie:  
Preteká sa podľa platných Pravidiel kanoistiky na divokých vodách, Smerníc  o pretekaní 2021 
a tohto rozpisu. 
 
Organizácia preteku sa bude riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Osobitné 
nariadenia budú zverejnené pred pretekom.  
      
Tento rozpis bol schválený  na návrh komisie súťaží VV SK Sekcie divokých vôd dňa  
 
 
 
         Slafkovský  Alexander, v.r. 
               Riaditeľ pretekov 


