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PRETEKY V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH 

5.9.2021 - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - BOBROVEC 

 

Miesto a dátum  
 

 

5.9.2021 (nedeľa), Liptovský Mikuláš – Bobrovec 
 

Usporiadateľ podujatia  
 

 

Klub bežeckého lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš, Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 

Kontaktná osoba: Ivana Mrázová 0940 538 922 ivana.mrazova@zsl.sk 

Lukáš Nemčík 0907 158 448 lukas.nemcik@zsl.sk  
 

Kancelária pretekov  
 

 

Obecný úrad Bobrovec - https://goo.gl/maps/3rujFyJMfWKrYHyz9 
 

Organizačný výbor  
 

 

Predseda organizačného výboru 
 

Riaditeľ pretekov (JURY) 
 

Veliteľ trate (JURY) 
 

Technický delegát ZSL (JURY) 
 

Veliteľ kontrol 
 

Sekretár pretekov 
 

Hlavný rozhodca 
 

Zdravotné zabezpečenie 

 

 

Peter Mráz 
 

Ivana Mrázová 
 

Ondrej Tuka 
 

Matúš Jančík 
 

Michal Urban 
 

Lukáš Nemčík 
 

Peter Iľanovský 
 
Horská záchranná služba 

 

Časový harmonogram  
 

 

8.00 - 9.00 Prezentácia v kancelárii pretekov a oficiálny tréning 
 

bez obmedzenia cestnej premávky 
 

9.15           Porada vedúcich družstiev, žrebovanie lyží a preberanie štartových čísel 
 

9.30 Štart dorasteneckých kategórií a kategórie OPEN Ženy 
 

10.45 Žrebovanie lyží, preberanie štartových čísel 
 

11.00 Štart kategórie dospelých a kategórie OPEN Muži 
 

12.00 Vyhlásenie výsledkov  

mailto:ivana.mrazova@zsl.sk
mailto:lukas.nemcik@zsl.sk
https://goo.gl/maps/3rujFyJMfWKrYHyz9


                      

PRETEKY V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH 

5.9.2021 - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - BOBROVEC 

 
Účasť a kategórie  
 

 

 člen ZSL s platným členstvom na sezónu 2021/22
 verejnosť bez obmedzenia
 kategórie :

 
o mladší dorastenci (2006 - 2007) 
o mladšie dorastenky (2006 – 2007) 
o starší dorastenci (2004 – 2005) 
o staršie dorastenky (2004 – 2005) 
o muži – juniori (2003 a starší) 
o ženy – juniorky (2003 a starší) 
o muži OPEN - (2003 a starší) 
o ženy OPEN - (2003 a starší) 
 

Trať, disciplína, poradie a spôsob behu  
 

 

 preteká sa v behu na kolieskových lyžiach voľným spôsobom
 štart dorasteneckých kategórií a ženy OPEN bude pri areáli Športového klubu v Bobrovci (5 

km)
 štart kategórie dospelých bude pri trafostanici v Liptovskom Mikuláši (9,5 km)
 pretekári musia mať ochrannú prilbu a okuliare
 spôsob štartu – intervalový s intervalom 15 s, poradie na štarte bude žrebované
 pretekári s členstvom ZSL budú pretekať na zapožičaných lyžiach od organizátora

 pretekári kategórie OPEN pretekajú na vlastných kolieskových lyžiach, čierne kolieska č.2
 
 

Prihlášky  
 
 
 registrácia jednotlivcov prebieha cez webový portál www.pretekaj.sk 

 kluby posielajú vyplnenú hromadnú prihlášku na mail organizátora ivana.mrazova@zsl.sk 

 prihláška je zverejnená na stránke www.zsl.sk  

 registrácia sa uzatvára 1.9.2021 o 20:00 
 

Prezentácia a porada vedúcich družstiev  
 

 

 prezentácia bude 5.9.2021 (nedeľa) od 8.00 do 9.00 v kancelárii pretekov


 porada vedúcich družstiev bude v nedeľu o 9.15 v kancelárii pretekov. Na poradu vedúcich 
družstiev je potrebné delegovať zástupcu každého zúčastneného klubu

 

Štartovné  
 

 

 7 € za pretekára s platným členstvom v ZSL
 10 € za pretekára bez členstva v ZSL (verejné preteky) 

http://www.pretekaj.sk/
mailto:ivana.mrazova@zsl.sk


                      

PRETEKY V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH 

5.9.2021 - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - BOBROVEC 

 
Úhrada štartovného  
 

 
 Jednotlivci, ktorí sa registrujú cez webovú stránku www.pretekaj.sk sú automaticky 

presmerovaný na platbu online 

 Kluby, ktoré posielajú hromadnú prihlášku pošlú úhradu štartovného na transparentný účet 

 SK11 0900 0000 0051 5629 7675 . Do poznámky uveďte názov klubu a počet pretekárov, za 
ktorých posielate platbu.  

 Platba na mieste nie je možná.  

 
Vyhlasovanie výsledkov  
 

 

 Do 30 min po dobehnutí posledného pretekára v areáli Horského hotela Mních.
 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú vecné ceny (bez ohľadu na licenciu a národnosť).

 

Doprava a ubytovanie  
 

 

 Organizátor nezabezpečuje účastníkom dopravu ani ubytovanie.
 Doprava automobilov bude obmedzená počas trvania pretekov.


 Informácie o pohybe účastníkov a sprievodných vozidiel budú 

poskytnuté na porade vedúcich družstiev.
 

Rôzne  
 

 

 Podujatie sa organizuje na základe poverenia ZSL
 Každý účastník má zabezpečené občerstvenie


 Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví 

súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania

 Za nevrátenie štartového čísla bude organizátor vyberať poplatok 30€ 

 

Opatrenia proti šíreniu respiračných ochorení  
 

 

 Opatrenia budú aktualizované v súvislosti s platnými vyhláškami ÚVZ SR


 Informácie o aktuálnych opatreniach budú zasielané účastníkom spolu s potvrdením 
prihlášky 



                      

PRETEKY V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH 

5.9.2021 - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - BOBROVEC 

 

MAPA TRATE  5 km 
    
    

Kategória : dorast  https://pretekaj.sk/sk/trate/798 
    

Dĺžka trate : 5 km  Celkové stúpanie : 136 m Najnižší bod : 630 m n.m.  Najvyšší bod : 765 m n.m.  

https://pretekaj.sk/sk/trate/798


                      

PRETEKY V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH 

5.9.2021 - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – BOBROVEC 

 
 

MAPA TRATE  9,5 km 
    
    

Kategória : dospelí  https://pretekaj.sk/sk/trate/797 
    

Dĺžka trate : 9,5 km Celkové stúpanie : 207 m Najnižší bod : 573 m n.m.  Najvyšší bod : 765 m n.m. 

https://pretekaj.sk/sk/trate/797


                      

PRETEKY V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH 

5.9.2021 - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – BOBROVEC 

Partneri podujatia 

 

 
 

 

Partneri  ZSL 

 

  


