
Rematský slalom – 2. ročník

Všobecné ustanovenia:
Dátum: piatok a sobota, 12. - 13. február 2010
Miesto: Ski TMG Remata pri Handlovej
Usporiadatelia: Pegas Remata, Ski TMG Remata Stredisko telesne postihnutých športovcov s. r. o.
Disciplína: Paralelný slalom (DU)

Informácie o pretekoch:
Mobil: 0917 271 277 – Július Hermély
E-mail: julius.hermely@gmail.com
Web: www.sas-snowboarding.sk, www.snbparadise.sk, www.skitmg.sk 
Miesto prezentácie: pokladňa strediska – pri nástupnej stanici vlekov

Časový harmonogram:     
piatok, 12. február 2010 

14:00 – 17:00 prezentácia, rozloseovanie, výdaj štartových čísel, prehliadka trate
18:00              štart prvého kola 
20:00              štart druhého kola

sobota, 13. február 2010 

08:00 – 09:00 prehliadka trate
09:00              štart preteku
12:00              vyhlásenie výsledkov

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Organizačný výbor:
Čestný predseda:      Miroslav TOMAN
Predseda org. výboru:      Jozef MIŠTINA
Technický delegát:      Július HERMÉLY
Hlavný rozhodca:      Peter HERMÉLY
Veliteľ trate:      Ján KONČKO
Technický vedúci:                 Peter MORAVČÍK
Sekretár pretekov:      Jozef KUCO
Vedúci lyžiarskej služby:      Stanislav RADOVSKÝ
Zdravotná služba:      Lyžiarska služba SKI TMG STPŠ s. r. o.

Možnosti ubytovania
Chata Mladosť Remata
Penzión  TMG                  tel./fax: 046/547 01 37, mobil: 0908 426 620

email: info@skitmg.sk, www.skitmg.sk
Chata Poniklec tel.: 046 / 547 02  75, mobil: 0903 460 432
Horský hotel Remata tel.: 046 / 547 02 26, mobil:  0915 753 871
Penzión Horec tel.: 046 / 547 01 55, mobil: 0918 777 013 
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mailto:info@skitmg.sk
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Prihlasovanie
Prihlasovanie  na  preteky  je  možné  iba  prostredníctvom  prihlasovacieho  formulára na  stránke  SAS. 
Pretekár však musí byť vopred registrovaný za člena SAS a mať zaplatený členský poplatok v hodnote 
10 € (č. ú.: 2623025473/1100). 

Kategórie:
Pretekári budú rozdelení do kategórií podľa veku:

• žiaci / žiačky (do 15 rokov)
• juniori / juniorky (15-18 rokov)
• muži / ženy (nad 18 rokov)

Každý pretekár,  ktorý sa umiestni  do tretiaho miesta vo svojej  kategórii,  bude odmenený diplomom a 
medailou. Celkový víťaz mužskej a ženskej kategórie obdrží putovný pohár Rematského slalomu.

Pravidlá     
• Všetci pretekári sú povinní nosiť štartovné číslo od jeho obdržania pri prezentácii až po ukončenie 

preteku, resp. odovzdávanie cien
• Jazdci sa na podujatí zúčastňujú výhradne na vlastnú zodpovednosť. 
• Organizátori, zamestnanci strediska, sponzori ani iné zainteresované osoby nenesú zodpovednosť 

za žiadne straty, zranenia a iné poškodenia spôsobené pretekárom alebo inou osobou
• Každý pretekár je povinný mať uzavreté vlastné zdravotné poistenie
• Prilby sú pre všetkých pretekárov povinné!!!

Časomiera
Meranie časov I spracovanie výsledkov bude zabezpečené firmou KK Sport Timing.

http://www.sas-snowboarding.sk/preteky-prihlaska
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