
 



NÁZOV PRETEKU: Malinô Brdo ŠPRINT 

Majstrovstvá Slovenska v Šprinte 

   3. kolo slovenského pohára v skialpinizme 

 

TERMÍN: 5.2.2023 

 

REGISTRÁCIA: https://casomierapt.com/event/malino-brdo-sprint/ 

ORGANIZÁTOR: Malinô SkiAlp Team 

V SPOLUPRÁCI: Horská záchranná služba 

  Malinô Brdo ski & bike family park 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:  RIADITEĽ: Michal Stano 

    VELITEĽ TRATÍ:  Tomáš Gazdarica 

    HLAVNÝ ROZHODCA: Štefan Faga 

    ČLEN: Jozef Legerský 

   TECHNICKÝ DELEGÁT: člen SSA 

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE: Horská záchranná služba Veľká Fatra 

INFORMÁCIE: misoastano@gmail.com 

  Tel.: +421903011772 

  Facebook: malinôskialpteam 

  https://www.malinoskialpteam.sk/ 
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ŠTARTOVNÉ: 25€ 

Pre členov SSA 15 € v hotovosti pri prezentácii 

Zvýhodnené štartovné na dva pretekové dni pre SSA 27 eur možné zakúpit len 4.2.2023 

Pre príslušníkov Horskej Záchrannej Služby 0 eur po predložení služobného preukazu. 

 Pre prvých 80 zaregistrovaných na mieste predmet s logom podujatia  

Fazuľovica. 

 Prosíme aby ste mali nachystanú presnú hotovosť. 

 Ukončenie registrácie 3.2.2023 o 20:00 

 Možné registrovať sa na mieste v deň podujatia 

PREZENTÁCIA:  11:00 – 12:00 Bufet Dária ( Apreski bar) 

PROGRAM: 11:00 – 12:00  Prezentácia 

  12:00 – 12:30 Výklad a prehliadka trate 

  12:30 – 13:20 Čas na rozcvičenie 

  13:30   Štart kvalifikácie 

  15:30  Občerstvenie 

  16:00  vyhlásenie výsledkov 

 

  



KATEGÓRIE: U16 muži- 2006 a ml. 

  U16 ženy- 2006 A ml. 

U18 muži- 2004 a ml.  

U18 ženy- 2004 a ml.  

U20 muži- 2002 a ml. 

U20 ženy- 2002 a ml. 

U23 muži- 1999 a ml. 

U23 ženy- 1999 a ml. 

MUŽI A-  1983 a ml. 

ŽENY A-  1983 a ml.  

VETERÁNI- 1982 a st. 

VETERÁNKY- 1982 a st. 

OPEN muži- 1983 a ml.  

OPEN ženy- bez rozdielu veku 

PRE OTVORENIE KATEGORIE MUSIA SÚŤAŽIŤ MINIMÁLNE TRAJA PRETEKÁRI !!! 

Neotvorené kategórie budú zlúčené s najbližšou. 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK:  

Podľa pravidiel slovak skimo pre rok 2023. 

https://www.slovakskimo.sk/clanok/25-sutazny-poriadok 

http://www.ismf-ski.org/webpages/official-texts/sport-regulations/ 



POVINNÁ VÝBAVA: Spoločná pre všetky kategórie 

 -Lyže, lyžiarky, palice , pásy, prilba, pár rukavíc 

 -batoh s možnosťou uchytenia lyží 

 - Mobilný telefón a doklad totožnosti 

 - tekutiny a občerstvenie podľa individuálnej potreby  

V prípade nepriaznivých podmienok 

 -1 vetru odolná vrstva oblečenia + 1 izolačná vrstva oblečenia + 1 pár náhradných rukavíc 

 -1 pár náhradných pásov 

 - okuliare číre alebo žlté 

 

 

Všetka povinná výbava musí spĺňať certifikácie podľa pravidiel ISMF 

Organizátor si vyhradzuje zmenu v povinnej výstroji, ktorá bude oznámená pri prezentácii a výklade trate. 

PENALIZÁCIA A DISKVALIFIKÁCIA:     

Podľa  športových  pravidiel  pre  preteky  v  skialpinizme  SSA.  Pretekári  sú 

povinní  riadiť  sa  pokynmi  organizátorov,  ktorí  si  vyhradzujú  právo zmeny  programu  a  tratí  podľa prírodných podmienok. 

MOŽNOSŤ UBYTOVANIA: 

http://majekovachata.org/rezervacia/ 

https://www.hotelmalina.sk/ubytovanie/ 

https://www.hrabovohotel.sk/ 

https://www.fatraliptov.sk/ 
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