
 

 

 

 

ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD -TATRY, o.z. 

SKI CENTRUM KUBAŠOK 

SVETOVÝ DEŇ SNEHU 2018 

VEREJNÉ   PRETEKY  V OBROVSKOM SLALOME  KUBAŠOK CUP 

SO SPRIEVODNÝMI AKCIAMI 

Už šiesty rok pre Vás naše Športové stredisko v spolupráci so  Skicentrom Kubašok pripravilo oslavy 
Svetového dňa snehu .Príďte si zmerať sily a zavolajte aj svojich kamarátov. 
Počas celého dňa ,okrem samotných pretekov, budú v priestore cieľa prebiehať aj pre  nelyžiarov  
rôzne detské súťaže a  preliezkové dráhy organizované Centrom voľného času Poprad. Bude s nami 
maskot Včielka Maja, ktorá bude s deťmi lyžovať, tancovať a aj niečo malé sladké rozdávať Všetci 
môžeme obdivovať dobové lyže.  Vychutnáte si aj bubnovú show skupiny Batida.  Taktiež je 
pripravená bohatá TOMBOLA pre všetkých. 
 

Termín konania: 19.1.2019 

Miesto konania: SKI CENTRUM KUBAŠOK , Spišské Bystré 

Usporiadateľ: ŠSDM Poprad-Tatry a Ski Centrum Kubašok 

Riaditeľ pretekov: Zdenka Žembová,  

Technické zabezpečenie: Ludo Kundis      

Hospodár: Andrea Harvanková     

Kontaktná osoba: Vierka Kundisová  0917 884134  

Prihlášky: info@ssdm.sk 

Uzávierka  prihlášok: mailom do 18.1. do 16.00 vo forme: meno priezvisko 
  dátum narodenia 

V deň pretekov bude možné prihlásiť pretekárov iba do naplnenia limitu maximalného počtu 
pretekárov .(230) 

Výdaj štartových čísiel a skipasov: 19.1. 8.00- 9.30 v bufete Skicentra Kubašok 

  



Ceny: Všetci účastníci pretekov budú odmenení diplomom, 
medailou,prekvapením a sladkosťou. Prví  traja v každej kategórii aj 
trofejou. 

                                                    Pretekár s najrýchlejším časom získava putovný pohár SKI CENTRA 
KUBAŠOK. 

Štartovné:                                 6,- eur  

Skipasy:                                     5,- eur všetci účastníci pretekov do 18 rokov  so zaplateným štartovným    

Upozornenie:    

Pretekári a ostatní účastníci pretekov sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo na zmeny v programe. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a 
škody počas tréningu a pretekov. 

II. Technické ustanovenia 

Disciplína:  Obrovský slalom primerane  vekovým kategóriám. 

Povinná výbava štartujúcich: Lyžiarska výstroj, prilba, dobrá nálada  

Kategórie: 

Superbaby chlapci, dievčatá roč. 2011 a mladší (bez merania časov) 

V prípade veľmi zdatných lyžiarov  môžu byť deti r. narodenie 2011 na žiadosť rodiča „postaršené“ 
do kategórie mladšie predžiactvo a môžu pretekať v  hlavnej trati (s meraním časov) 

Mladší predžiaci, predžiačky roč. 2009 - 2010 

 Starší predžiaci, predžiačky roč. 2007 – 2008  

 Mladší žiaci, mladšie žiačky roč. 2005 - 2006 

 starší žiaci, staršie žiačky roč. 2003 – 2004 

Juniori, juniorky roč. 1998 - 2002 

Muži, ženy roč. 1976 a starší 

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčenia niektorých kategórii pri malom počte prihlásených. 

 

 

 



 

Časový harmonogram: 

8.00-9.30 prezentácia a výdaj štartových čísel 

9.00-10.00 rozlyžovanie 

9.30-10.00 prehliadka trate 

10.00 štart dobových lyžiarov 

10.15 štart kategórie Superbaby na samostatnom svahu bez merania časov. Vyhodnotenie hneď po 
dojazde pretekárov. 

Následne po skončení kategórie superbaby štart všetkých pretekárov od kategórie mladšie 
predžiačky na hlavnom svahu. 

 

Počas celého dňa súťaže pre nelyžiarov, chutné jedlá a nápoje v bufete strediska ako aj vystúpenia 
bubnovej skupiny Batida. 

 

                     Oslávme spolu Svetový deň snehu na snehu v Skicentre Kubašok! 

 


