
Lyžiarsky oddiel SKIKKLUB Kremnica v spolupráci s lyžiarskym strediskom 
SkiKrahule organizuje oddielové preteky „Krahulská ovečka“ , ktoré sú zároveň 
súčasťou OBLASTNEJ LYŽIARSKEJ LIGY STRED. 
 
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
 
Usporiadateľ:  
SkiKlub Kremnica 
 
Technické zabezpečenie: 
SkiKlub Kremnica 
 
Časomiera: 
Brower Timing  
 
Termín: 
14.2.2020 piatok  od 9:30      
 
Miesto: 
Krahule 
Nadmorská výška údolnej stanice - 890 m.n.m. 
Nadmorská výška obratnej stanice - 1060 m.n.m 
 
Prihlášky: 
emailom na adrese povazan.a@gmail.com vo formáte :  
priezvisko/meno/klub/kategória/rok narodenia   
prípadná kontrola telefonicky 0908/111 716, Andrej Považan 
  
Uzávierka prihlášok: 
najneskôr 12.2.2020 do 20:00 
 
Žrebovanie čísel:  
manuálne, náhodným výberom  
 
Výdaj štartovných čísel : 14.2.2020 pri spodnej kolibe od 8:15 do 8:45. 
 
Ubytovanie, stravovanie: ubytovanie usporiadateľ neposkytuje, stravovanie  je 
možné v reštaurácii Stred Európy a v spodnej a hornej kolibe. 
 



Ceny:  
Ocenení budú prví šiesti pretekári v kategórii superbaby a predžiaci,  
v ostatných kategóriách budú ocenení prví traja pretekári.  
 
Upozornenie:  
Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov na vlastné 
nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade 
nepriaznivých poveternostných podmienok. 
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas 
tréningov a pretekov.  
 
Zdravotné zabezpečenie: 
Horská služba Kremnické vrchy 
 
Technické ustanovenia: 
Predpis: preteká sa podľa pravidel OLL a Súťažného poriadku SLA na sezónu 
2019/2020. 
 
Disciplína:  
obrovský slalom, 1 kolo.  
 
Kontaktná osoba: 
Andrej Považan, povazan.a@gmail.com, 0908/111 716 
 
Kategórie:  
 

• super baby dievčatá ( 2012 a mladší ) 

• super baby chlapci ( 2012 a mladší ) 

• mladšie predžiačky (2011, 2010) 

• mladší predžiaci (2011,2010) 

• staršie predžiačky ( 2009,2008) 

• starší predžiaci  (2009,2008) 

• mladšie žiačky (2007,2006) 

• mladší žiaci (2007, 2006) 

• staršie žiačky + juniorky (2002 - 2005) 

• starší žiaci + juniori (2002 - 2005) 

• masters ženy  
(tréneri a členovia realizačného tímu, max. 3 pretekári za jeden klub) 

• masters muži 
(tréneri a členovia realizačného tímu, max. 3 pretekári za jeden klub) 



 
 
 
 
Štartovné:  5 EUR/pretekár   
Vleky:  6 EUR/pretekár resp. tréner/deň + 2 EUR vratná záloha  

(max. počet trénerov za klub = 5) 
 
Časový harmonogram: 
8:15 - 8:45   prezentácia, rozjazdenie  
8:45 - 9:15  prehliadka trate pre všetky kategórie 
9:30 štart  v poradí superbaby, ml.predžiaci, st.predžiaci, ml.žiaci, 

st.žiaci a juniori, masters 
12:30   vyhlásenie výsledkov  
    


