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Hlavný organizátor:  

Slovenský olympijský a športový výbor 

Organizátor pretekov v behu na lyžiach: 

Zväz slovenského lyžovania a Športový klub Štrba 

Termín a miesto: 

13. február 2022 10:00  Športový areál Štrbské Pleso 

Súťažný výbor: 

Technický delegát ZSL (JURY): František Klement ml.   

Riaditeľ pretekov (JURY): Matúš Jančík  Veliteľ trate (JURY):  Marek Šerfel   

Veliteľ kontrol:   Simona Řeháčková Sekretár pretekov:  Beáta Jančíková 

Hlavný rozhodca:  Pavol Grunvaldský Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba 

Veliteľ štadióna:  Ján Jančík  Manažér strediska:  Jaroslav Chalupka 

Prihlášky jednotlivcov 

• Prihlášky jednotlivcov on-line do 10.02.2022 prostredníctvom webu https://www.olympic.sk/festival 

• Osobne v piatok 11.02.2022 od 13:00 do 15:30 hod. na Štrbskom Plese v registračnom stane 

• Osobne sobotu 12.02.2022 od 12:00 do 15:30 hod. na Štrbskom Plese v registračnom stane 

• Osobne v nedeľu 13.2.2022 od 8:00 do 9:30  na Štrbskom Plese v registračnom stane 

• Prihlášky klubov na predpísanom tlačive ZSL do 11. februára 2022 do 18:00 hod. emailom na info@skstrba.sk  

• Tlačivo pre prihlášku na stiahnutie https://www.skstrba.sk/pohar-zsl/  

Preberanie štartových čísel: 

Registračný stan na Námestí MS 1970 Štrbské Pleso – v nedeľu 8:00 – 9:30 

Kancelária pretekov: 

Rozhodcovská veža v Športovom areáli Štrbské Pleso 

Účastníci: 

• Preteky sú súčasťou podujatia Zimný Olympijský festival Štrbské Pleso 10. – 13.2.2022. 

• Preteky sú súčasťou pohára ZSL v behu na lyžiach, organizovaného Zväzom slovenského lyžovania 

• Účasť verejnosti bez obmedzenia 

• Účasť členov ZSL s platnou licenciou 

• Disciplíny sú súčasťou nominačných pretekov na EYOF 2022 

Informácie: 

Informácie o podujatí na https://www.olympic.sk/festival 

Informácie o pretekoch v behu na lyžiach https://www.skstrba.sk/pohar-zsl/  

Kontaktná osoba: Matúš Jančík, 0910916132, info@skstrba.sk 

Meranie časov: 

Meranie pomocou elektronickej časomiery a čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.  

Čip netvorí súčasť štartového čísla/dresu a pretekár ho získa pri preberaní štartových čísel, pri výstupe z cieľového 

koridoru sa čip vracia!!! 

  

https://www.olympic.sk/festival
mailto:info@skstrba.sk
https://www.skstrba.sk/pohar-zsl/
https://www.olympic.sk/festival
https://www.skstrba.sk/pohar-zsl/


Olympijský festival Peking 2022, Štrbské Pleso 
- 

Preteky v behu na lyžiach 

3 
 

Program: 

12.2.2022 (sobota) 

15:00 – 16:00 Oficiálny tréning     17:00 – 17:30 Porada vedúcich družstiev (online)  

13.2.2022 (nedeľa)  

08:00 – 09:30 Preberanie št. čísel v registračnom stane  08:00 – 09:45 Oficiálny tréning a prehliadka trate 

10:00  Intervalový štart klasickou technikou  11:30  Preteky žiakov 

   Mladší dorastenci a dorastenky 

   Starší dorastenci a dorastenky 

   Muži, Ženy, Veteráni 

13:00  Vyhlásenie výsledkov v priestore štartu a cieľa 

Štartovné: 

Štartovné je zdarma 

Trate a kategórie 

• Preteká sa v behu na lyžiach v individuálnych pretekoch klasickou technikou 

• Spôsob štartu – intervalový štart s intervalom 30 sekúnd, poradie na štarte bude žrebované. 

• Kategórie:  

o mladší žiaci (2010;  2011 a mladší)  - 1 km K  mladšie žiačky (2010;  2011 a mladšie) - 1 km K 

o starší žiaci (2008;  2009)  - 2 km K   mladšie žiačky (2008;  2009 ) - 2 km K 

o mladší dorastenci  (2006 – 2007) – 5 km K mladšie dorastenky (2006 – 2007)  - 5 km K 

o starší dorastenci (2004 – 2005) – 7,5 km K staršie dorastenky (2004 – 2005) – 5 km K 

o muži – juniori (2003 a starší) – 7,5 km K  ženy – juniorky (2003 a staršie) – 5 km K 

o Veteráni ABC 1991 – 1962  7,5 km K Veteránky ABC  1991 a staršie    5 km K  

o Veteráni DE   1961 a starší 7,5 km K 

Prezentácia a porada vedúcich družstiev 

• Prezentácia prihlásených pretekárov bude v sobotu 12.februára 2022 od 15:00 do 17:00 v kancelárii 

pretekov alebo telefonicky na 0910916132 

• Porada vedúcich družstiev bude v sobotu 12. februára 17:00. Organizátor zverejní aktuálne informácie a 

štartové listiny na pripomienkovanie v WhatsApp skupine ZSL (link bude odoslaný klubom po potvrdení 

prihlášky) 

Ceny a vyhlásenie výsledkov: 
Prví traja víťazi získajú vecné ceny. Vyhlásenie výsledkov bude do 30 min. Po dobehnutí posledného pretekára. 

Mimoriadne opatrenia týkajúce sa prevencie pred ochorením COVID-19 

Prioritou organizátora je zdravie a bezpečnosť účastníkov. Z dôvodu COVID-19 je preto nevyhnutné dodržiavanie 
nasledovných pravidiel: 

• Pri pohybe v areáli pretekov je potrebné používanie respirátora (okrem športového výkonu) 

• Využívať dezinfekciu rúk a zvýšiť hygienu. 

• Pred a po absolvovaní pretekov dodržiavať vzájomné rozostupy min. 2 metre. 

• Informovať organizátora o zistených príznakoch Covid-19 u športovcov alebo členov realizačných tímov. 

• Dodržiavať platné nariadenia ÚVZ SR v čase konania pretekov (aktuálny režim pretekov bude oznámený 

v týždni pred podujatím) 
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