
 

 

 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava 

Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku – Združenie SŠ v krajoch  

Banská Bystrica, Trenčín, Žilina    

so sídlom ČSA 25, 975 57   Banská Bystrica 

ZO  OZ PŠaV  pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej,  

Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník lyžiarskych a snowboardových pretekov 

 
O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku 

               

OBROVSKÝ   SLALOM   
 

 

 

12. február 2016 

 

DOLINKY  –   ŽIAR 
         

 
 



 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Usporiadateľ:   Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  

                           Vajnorská 1, 815 70 Bratislava  

Združenia zväzu: združenie základného školstva, združenie stredného školstva 

a združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií 

                            

Technické zabezpečenie:  Rada ZO OZ PŠaV Združenia SŠ v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina  

a   ZO OZ PŠaV  pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej  Liptovský 

Hrádok           

 

Termín: 12. február (piatok) 2016 

 

Miesto: DOLINKY - ŽIAR 

 

Prihlášky: do 2. februára 2016  

 

Adresa: Rada ZO OZ PŠaV  Združenia stredného školstva v krajoch  Banská Bystrica,  

  Trenčín, Žilina,  so sídlom  ČSA 25,  975 57   Banská Bystrica 

 

E-mail:         radaozssbbtnza@stonline.sk ,  majerova@ozpsav.sk ,     mobil: 0917 756 955 

  

UPOZORNENIE:   pri zaslaní prihlášky e-mailom  je nutné priniesť  originál        

                         potvrdenej  prihlášky na prezentáciu  
                                                                            

Prezentácia:  12. februára  (piatok)  2016 od 8 
00

 hod. v bufete  DOLINKY 

 

Ubytovanie:   12.-13. 2.2016 (1 noc) bude zabezpečené pre účastníkov  iba na základe záväznej 

 prihlášky. Pre účastníkov zo vzdialenosti nad 80 km od miesta konania akcie 

 ubytovanie hradí OZ PŠaV na Slovensku.   

 

Doprava: Vlastná:   http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/  
 

Informácie: 0903 813 477,   048/411 35 18,   0905 508 620  

 

Úhrada:        14,- € za pretekára na organizačné výdavky spojené s účasťou na preteku hradia    

vysielajúce ZO,  prípadne pretekár 

   

Vleky:            6,– € hradia vysielajúce ZO,  prípadne pretekár 

   

Občerstvenie:   Zabezpečuje  usporiadateľ 

 

Zdravotné  zabezpečenie:      Horská služba  Západné Tatry 

 

Hodnotenie:  Prví traja v každej kategórii obdržia  medaily a vecné ceny.                                               

Víťazom „Pohára predsedu OZ PŠaV na Slovensku“ sa stane družstvo   

2 najlepších pretekárov členov jednej ZO OZ PŠaV.  

Štartovné číslo je zároveň tombolové číslo, ktoré bude v zlosovaní po vyhlásení výsledkov  

o hodnotné ceny. Cena sa môže preberať len osobne hneď po zlosovaní. 
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TECHNICKÉ USTANOVENIA   
 

Štartujú:     členovia ZO OZ  PŠaV na Slovensku, 

                     muži a ženy - najviac traja za jednu  ZO OZ  PŠaV,  

ktorí sú členmi viac  ako 1 rok 

Poradie štartu:    od najstarších žien po najmladšie od najstarších mužov po najmladších   

od snowboardu po lyžovanie 

 

Kategórie:  do roku narodenia 1980, od roku narodenia 1979 – 1970,          

                         od roku narodenia 1969 - 1960,  rok narodenia 1959 a starší    

Predpis:  preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov v alpských                                     

                        disciplínach a prílohy súťažného poriadku na sezónu 2015/2016.               

Disciplína:  obrovský slalom  ženy, muži 

   obrovský slalom  ženy, muži – snowboard – open kategória 

Štartovné čísla: budú vydané pri prezentácii. Za stratu štartovného čísla, alebo jeho neodovzdanie  

                              bude požadovaná náhrada 20 €. 

Protesty:       podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad 20  € 

 

Časový program: piatok  12. 2. 2016: 

                               8
00

 - 9 
30

    prezentácia, vydanie štartových čísel                                                                                                                     

          9
00 

- 9 
30

     prehliadka   trate 

        10
00

      I. kolo  -   štart prvého pretekára  

                              12
00

    II. kolo  -   štart prvého pretekára 

Vyhlásenie výsledkov:  slávnostné vyhlásenie výsledkov v hoteli  SOREA Máj,  Liptovský Ján  

    o 17°° - 18 °° hod. 
 

RÔZNE  USTANOVENIA 

 
Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené  9. 2. 2016 každej prihlásenej ZO e-mailom, alebo 

telefonicky. Každému účastníkovi odporúčame  overiť si uskutočnenie pretekov na  stránke OZ 

PŠaV  www.ozpsav.sk v časti  Aktuality OZ).   

Zmeny v rozpise, alebo v časovom programe podliehajú  rozhodnutiam organizačného, alebo súťažného 

výboru. V prípade zistenia štartu nečlena ZO OZ PŠaV bude diskvalifikované  celé družstvo 

a všetky náklady si účastníci hradia sami  (ubytovanie, strava, občerstvenie, vleky, štartovné). 

Všetci účastníci pretekov sa zúčastňujú súťaže na vlastné nebezpečie a sú povinní mať uzatvorené 

zodpovedajúce poistenie. Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za prípadné zranenie pretekárov, účastníkov, 

alebo divákov. Pretekárom odporúčame prilbu a chránič chrbta určený pre zjazdové  lyžovanie. 

Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov,  ktorí sa pretekov zúčastnia.     

 

ZABEZPEČENIE  PRETEKOV 

 Predseda organizačného výboru:               Ing. Pavel Ondek 
 Riaditeľ pretekov:                                     Mgr. Vlastimír Tréger 

            Rozhodca:                                           Mgr. Boris Matušek       

 Veliteľ trate:                               Jozef  Mikuláš 

 Vedúci časomiery:                             Ing. Karol Šlachta 

 Sekretár pretekov:                           Ing. Iveta Majerová 

                                                                            Mgr. Viera Kořínková 

            Hospodár:                                       Mária Virgovičová 
 

  

  

  

    Ing. Pavol Ondek v. r.                                            Mgr. Vlastimír Tréger  v. r. 
                 predseda organizačného výboru                                            riaditeľ pretekov 

http://www.ozpsav.sk/


 

PRIHLÁŠKA  -  NÁVRATKA 
 

Prosíme zaslať do 2. februára 2016  na adresu: 
 

Rada ZO OZ PŠaV,  ZSŠ BB, TN, ZA, ČSA 25,   975 57 Banská Bystrica 

alebo e-mailom na:  radaozssbbtnza@stonline.sk,  majerova@ozpsav.sk  

 

ZO  OZ PŠaV: .............................................................................................................. 

 

Kontaktná osoba: .........................................................................tel: .......................... 

 

E-mail:   ........................................................................................................................ 

 
na lyžiarske preteky „O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku“ prihlasuje: 

  
meno a priezvisko      rok narodenia       člen ZO PŠaV od roku      ubytovanie  áno  - nie  

    

 Družstvo:* 1. ................................................................................................................. 

 

                 2. ................................................................................................................. 

 

                 3. .................................................................................................................  

 

Snowboard:   
meno a priezvisko      rok narodenia       člen ZO PŠaV od roku       ubytovanie áno  - nie  

 

            1. ................................................................................................................ 

 

                   2. ................................................................................................................ 

 

 

    Potvrdzujem, že všetci prihlásení sú členmi ZO OZ PŠaV viac ako jeden rok          

 

 

 
     V.............................   dňa....................                                                           

                                                                                           ................................................ 

                                                                                               podpis a pečiatka predsedu 

                                                                                                        ZO  OZ PŠaV 

 

 

*Družstvo môže byť aj zmiešané muž a žena. Podmienkou družstva v súťaži           

“O pohár predsedu OZ PŠaV“,   je členstvo v jednej základnej organizácii.  

 

mailto:radaozssbbtnza@stonline.sk

