
                                                    
                     

                      Organizačné pokyny Fun Ski Slalom Valča 
 
Miesto konania: 
Fun Ski Slalom Valča sa uskutoční v lyžiarskom stredisku Snowland Valčianska Dolina 
20.1.2018. Amatérske Slalomové preteky, budú na pravej strane paralelných zalomených 
vlekov (vpravo od vleku B viď dolu plánik strediska) 
 
Registrácia: 
Registrácia pretekárov začne od 8-10h v stane Kofola, ktorý sa nachádza za reštauráciou 
Humno (pozor !!!  počet záujemcov bude obmedzený na každú kategóriu 40 pretekárov). 
Registrovať sa môžu všetci návštevníci aj deti. 
 
Štartovné: 
Záloha za zapožičanie štartovného čísla je 10€, po preteku Vám bude vrátená. 
Cena za skipass je 5€ + 5 € záloha za čipovú kartu (celodenný lístok, je možné využiť aj po 
skončení preteku do 16:00 hod, podmienkou ja však účasť na preteku minimálne na jednej 
jazde). 
Záloha za čipovú kartu Vám bude vrátená po vhodení karty do automatu, ktorý je 
umiestnený pred pokladňou, priamo v stredisku. 
 
Povinná výbava pretekára: 
Každý pretekár musí mať prilbu, odporúčame aj korytnačku (chránič chrbta), kartičku 
poistenca. Pri registrácii vám predložíme  vyhlásenie účastníka, ktoré bude potrebné 
podpísať. U osôb mladších ako 18 rokov bude potrebný podpis zákonného zástupcu. 
V prípade ak nemáte výstroj na lyžovanie poskytne vám spoločnosť FATRA SKI.  
Cenník nájdete na www.fatraski.sk  
Priamy odkaz na cenník je http://www.fatraski.sk/kategoria/pozicovna-a-servis 
 Pre pretekárov ponúkame zľavu 20% z požičovného. 

 
Rozdelenie kategórii : 
1. deti do 8 rokov 
2.deti do 12 rokov 
3.juniori do 17 rokov (chlapci, dievčatá osobitne) 
4.dospelí od 18 rokov vyššie ( muži , ženy osobitne) 
 
Časový harmonogram: 
 Registrácia a prezentácia         08:00 – 10:00       
 Začiatok detského programu  13:00 
 Preteky                                        10:00 – 14:00      
 Vyhlásenie výsledkov                15:00                    
 

http://www.fatraski.sk/
http://www.fatraski.sk/kategoria/pozicovna-a-servis


Všetci zaregistrovaní lyžiari majú nárok na jazdy (v závislosti od počtu prihlásených ľudí na 
pretek, predpokladaný počet jázd sú 2)na určenej dráhe. Tieto jazdy budú merané 
časomierou a započítavajú sa do vyhodnotenia o najrýchlejší čas. V prípade nízkej účasti, 
budú môcť lyžiari odpretekať viac krát a taktiež bude započítavaný najrychlejší čas 
z odližovaných jázd 
 

 
Kontaktné údaje:  
Katarína Špaková 
Marketing manager 
YETI, s.r.o.Valčianska dolina č. 1054 
038 35 Valča  Mobil: +421 903 112 211 

 

 
 


