
 
 

PROPOZÍCIE  
 

 

TERMÍN A MIESTO PRETEKU: 
 

13.10.2018, lodenica Žilina, Dubeň, Zástranie, Straník, Teplička nad Váhom, vodné dielo Žilina-biokanál.    
                   Štart preteku v lodenici Žilina. 

 
 

ČASOVÝ PLÁN: 

09:00 – 10:30  :  Registrácia ( Lodenica Žilina ) 
10:45 – 11:10  :  Briefing  

12:00               :  Štart preteku ( Lodenica Žilina ) 
12:00 – 15:30  :  Predpokladaná doba preteku 

16:00               :  Vyhlásenie víťazov  ( Lodenica Žilina ) 
 

 

 
ORGANIZÁTOR 

 

 

                                 
 
 

 

 
PARTNERI 

 

                                                                                           
 

 
 

                                         
       

                                    
 

 

 



 
         

                                         
                                                                             

ORGANIZAČNÝ TÍM: 

 
Organizátor                                   :  Paraglidingový klub X – air, www.x-air.sk    

                                                       Turistický štvorček Teplička nad Váhom, www.turistickystvorcek.sk   
                                                       Sokol Žilina, www.tjsokol.sk   

Riaditeľ preteku                             :  Peter Vrabec           GSM: +421 903 103 839, vrabec@x-air.sk   

Spracovanie výsledkov                    :  Miroslav Martinka     
Organizácia na predávke štart/cieľ  :  Peter Vrabec   ( mediátor Peter Zanický ) 

Organizácia na predávke beh/PG     :  Miroslav Komanec   
Organizácia na predávke PG/bike    :  Rado Dedinský, Ondrej Špalek          

Organizácia na predávke bike/kajak :  Marek Lutišan          
Informácie                                     :  Peter Vrabec GSM: +421 903 103 839 

                                                       Marek Lutišan GSM: + 421 949 833 046 

Športová komisia preteku                :  zvolená na briefingu zo zástupcov pretekárov  
                                                       (Jaroslav Slúčik + po jednom zástupcovi s každej disciplíny) 

 
 

VYHLASOVANÉ KATEGÓRIE: 

 
1, tri najlepšie tímy.  

2, štyria najlepší pretekári z každej kategórie 
 

 

Prvá cena pre najlepší tím je 200,- € 
 

 
 

ŠTARTOVNÝ POPLATOK: 

 
60,- € za celý tím / 15,- € pretekár do 7.10. 2018 na účet organizátora 

80,- € za celý tím / 20,- € pretekár  13.10. 2018, platí sa iba v hotovosti 
                                          pri registrácií v HQ preteku  

                

Účet preteku: 
Názov účtu:       Paraglidingový klub X-air, Petzvalová 37, Žilina 01015, Slovakia 

Názov banky:    Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06, Slovakia  
IBAN:                SK93 1100 0000 0026 2986 4964 

SWIFT:             TATRSKBX 

 
Do správy pre prijímateľa napíšte: ZA CUP 2018 a názov tímu.  

 
V prípade že tím po zaplatení štartovného poplatku zruší svoju účasť v preteku, prípadne sa  

nezaregistruje, nebude mu štartovný poplatok vrátený.  
 

Štartovný poplatok zahŕňa: 

- 1x jedlo a nápoj 
- všetky vývozy a rozvozy pretekárov, všetky vývozy a zvozy materiálu a odevov  

- štartovné čísla 
- ceny pre víťazov  

 

 
REGISTRÁCIA: 

 
Registrácia bude prebiehať v Lodenici Žilina v deň preteku v čase 09:00 – 10:30hod. Pri registrácii musí 

mať každý tím svoj súťažný názov. Celý tím zaregistruje jeden člen tímu ktorý zaplatí štartovné za celý 
tím a taktiež prevezme od organizátora štartovné čísla z lístkami na stravu a vývoz pre celý tím.  

 

TVORBA TÍMOV, PRIHLASOVANIE JEDNOTLIVCOV A SÚŤAŽNÝCH TÍMOV: 
 

http://www.x-air.sk/
http://www.turistickystvorcek.sk/
http://www.tjsokol.sk/
mailto:vrabec@x-air.sk


Súťažné tímy sa prihlasujú na PRIHLASOVANIE  TÍMOV. Pretekári ktorí nemajú svoj tím a chcú sa 
zúčastniť preteku za môžu zapísať do DATABÁZA VOĽNÝCH RETEKÁROV. S týchto pretekárov si 

záujemci vytvoria svoj tím.  
 

 

 
 

PODMIENKY PRE ÚČASŤ V PRETEKU / POVINNÝ VÝSTROJ: 
 

Všetci pretekári musia do cieľa dôjsť s identickým povinným výstrojom s akým odštartujú na trať svojho 

úseku. To znamená že je ZAKÁZANÉ MENIŤ SÚČASTI POVINNÉHO VÝSTROJA V PRIEBEHU 
PRETEKU.  

 
Beh: 

Bežeckej časti sa môže zúčastniť každý bez obmedzenia veku, kto sa stihne včas zaregistrovať. 
Technické vybavenie bežcov je bez obmedzení.   

  

Organizátor pridelí štartovné čísla tímom pri registrácii. Štartovným číslom nemusí byť označené športové 
náradie ( bicykel, padák ), ale pretekári na odeve ( hruď, chrbát, noha, ... ).  

Paragliding:  

Paraglidistickej časti sa môže zúčastniť každý pilot, ktorý sa včas zaregistruje a pri registrácii sa 
preukáže: 

•    platným pilotným preukazom prípadne platnou FAI licenciu. 
•    platným technickým preukazom padáku, alebo potvrdením  Permity to fly od výrobcu padáku. 

•    poistením proti  škodám spôsobeným prevádzkou lietajúcich športových zariadení  tretím osobám  

     ( zahrnuté v členskom poplatku LAA SR ),  
 

Povinný výstroj paraglidistu je padákový klzák, postroj, helma a záložný padák.   
Technické parametre paraglidistickej výbavy  sú bez obmedzení ( konštrukcia postroja, veľkosť plochy 

a konštrukcia padákového klzáku, konštrukcia a veľkosť záložného padáku atď. ).  

  
 

Bicykel: 
Cyklistickej časti sa môže zúčastniť každý bez obmedzenia veku, kto sa stihne včas zaregistrovať. 

Technické parametre cyklistickej výbavy sú bez obmedzení ( konštrukcia rámu, bŕzd, počet prevodov, 

hmotnosť bicykla, atď. ). Povinný výstroj cyklistu je bicykel a helma.  
 

Kajak: 
Kajakár musí byť plavec. Minimálny vek pretekára je 15 rokov.  Pretekári mladší ako 18 rokov 

môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu.  
Povinný výstroj kajakára je plávacia vesta, prilba a loď podľa pravidiel kanoistiky na 

divokých vodách.  

 
 

Pretekár zaplatením štartovného potvrdzuje že sa preteku zúčastňuje na vlastnú 
zodpovednosť, a plne zodpovedá za všetky prípadné škody a zdravotné problémy ktoré 

spôsobí svojou činnosťou sebe, alebo iným. Zároveň zaplatením štartovného potvrdzuje že 

jeho zdravotný stav je dostačujúci na zvládnutie disciplíny na ktprú sa prihlásil.  
 

 
PROTESTY: 

 
Protest môžu podať iba pretekári. Protest musí byť podaný písomne a podpísaný všetkými účastníkmi 

tímu. Záloha za podanie protestu je 100,- €. Ak bude protest rozhodnutý v prospech navrhovateľa bude 

mu záloha vrátená v opačnom prípade prepadá v prospech športovej komisie preteku.  Čas na podanie 
protestu je ihneď po dobehnutí posledného pretekára do cieľa + 20 minút. Po tomto čase nebude protest 

akceptovaný.              
 

 

ORGANIZÁCIA PRETEKU V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO LETOVÉHO POČASIA: 
 

V prípade nepriaznivého počasia, ktoré neumožní štart, alebo let padákov ( dážď, silný vietor, prípadne 
SV vietor ) bude paraglidistická časť trate pozostávať z behu od Hangáru na Straníku na pristávaciu 

plochu v Tepličke po vytýčenej trati bez povinnej výstroje. Tento prípad je podrobne opísaný v POPISE 
PRETEKU A TRATE.   



 
 

MIESTO ŠTARTU A PRIESTOR PRETEKU: 
 

Miesto štartu a cieľ  – Lodenica Žilina / Teplička nad Váhom,  

Priestor preteku – Budatín, Dubeň, Zástranie, Straník, Teplička nad Váhom, Vodné dielo Žilina-biokoridor  
 

 
 

 

PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL: 
 

V análi Lodenice Žilina 
 

 
ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE: 

 

S ohľadom na charakter terénu a technickú náročnosť trate zabezpečujú prvú pomoc na trati 
certifikovaný zdravotníci. Tí budú rozostavený na rizikových miestach trate. Pri vážnom úraze bude 

privolaná zdravotnícka pomoc s NsP Žilina. Uvedená nemocnica sa nachádza cca 5-10 km od miesta 
podujatia s dobrými príjazdovými komunikáciami k nemu.  

 

 
OBČERSTVENIE: 

 
Pre pretekárov bezplatne v Lodenici Žilina ( strava a nápoj v cene štartovného ), pre ostatných v Hangári 

na Straníku pivo, klobása, párky, čaj, káva, pochutiny. Ďalšie možnosti stravovania sú v Tepličke nad 
Váhom v reštaurácii Anton.   


