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Porada vedúcich družstiev pred pretekmi  

MSR a FIS CUP 20.3.2022 

ŠTRBA / ONLINE, 19.3.2022 17:00 

Porada sa koná online cez Whats APP skupinu,  

riaditeľ pretekov požiadal trénerov o otázky  

Preteková komisia: 

Riaditeľ pretekov:  Marek Šerfel  JURY Veliteľ tratí: Lukáš Novotný JURY  

Sekretár:  Beáta Jančíková   Hlavný rozhodca:  Pavol Grunvaldský 

Veliteľ štadióna: Ján Jančík   Veliteľ kontrol : Simona Řeháčková  

Manažér strediska: Jaroslav Chalúpka 

TD ZSL:  Michal Šerfel JURY  TD FIS: Matúš Jančík   JURY 

 

Program pretekov: 

Nedeľa, 20. marec 2022     

do 8:30  Trate uzatvorené        

08:30 - 09:50  Trate otvorené (len pre účastníkov)  

08:30 - 11:30  Preberanie štartových čísel 

10:00 Štart žiakov 

10:00  Mladšie žiačky, 2011+ 2 km klasicky (mlynická lúka + šprint 1,4km) 

10:05  Mladšie žiačky, 2010  2 km klasicky (mlynická lúka + šprint 1,4km) 

10:10  Mladší žiaci, 2011+  2 km klasicky (mlynická lúka + šprint 1,4km) 

10:15  Mladší žiaci, 2010  2 km klasicky (mlynická lúka + šprint 1,4km) 

10:30  Staršie žiačky, 2008  4 km voľne 

10:35  Staršie žiačky, 2009  4 km voľne 

10:40  Starší žiaci, 2008  5 km voľne 

10:45  Starši žiaci, 2009  5 km voľne 

11:10 – 11:50   Trate otvorené (len pre účastníkov) – v smere trate od štadióna 

11:30    Vyhlásenie výsledkov 

12:00   Štart dorast, dospelí 

12:00  Mladšie dorastenky  7,5 km (2,5km + 5 km) voľne 

12:05  Muži, juniori   30 km (6x 5 km) voľne 

12:07  Starší dorastenci   15 km (3x 5 km) voľne 

12:10  Ženy, juniorky   15 km (3x 5 km) voľne 

12:12  Mladší dorastenci  10 km (2x 5 km) voľne 

12:14  Staršie dorastenky  10 km (2x 5 km) voľne 

13:00  Veteráni ABC   10 km (2x 5 km) voľne 

13:05  Veteráni DE   5 km (2x 5 km) voľne 

13:05  Veteránky    5 km (2x 5 km) voľne 

14:15   vyhlásenie výsledkov  
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Štartové čísla: 

Farby štartových čísel podľa štartovej listiny 

Čipy sa nepoužívajú 

 

Štartové poradie: 

Muži / Ženy – Body FIS, podľa ICR 

MSR – body z pohára ZSL podľa predchádzajúcich pretekov 

Občerstvenie 
 

Občerstvenie trénermi je možné po celej trati okrem ŠTADIÓNA. 

V štadióne bude občerstvenie poskytované usporiadateľom za obrátkou. 

 
Štadión 
Do priestoru štadióna môžu vstupovať iba označení pretekári a tréneri so štartovým 

číslom alebo dresom TEAM, ktorí vydáme na prezentácii. 

Pri rozhodcovskej veži bude umiestnená nástenka s informáciami a výsledkami. 

Výsledky budú priebežne v WhatsAPP skupine. 

Štart pre mladších žiakov – KT -  je úplne vľavo (na obrázku na spodnej strane) 

Štart ostatných VT - je v mieste ako bol v sobotu štart šprintov 
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Trate 

Testovanie na trati je povolené, iba v smere jazdy počas času, ktorý je uvedený 

v časovom harmonograme. 

Testovanie je možné aj v priestoroch za bunkami 
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POČASIE 

V noci -8 °C, cez den 0 - +2 °C, slnečno, nár. vietor do 10m/s 

 


