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Organizačný  výbor : 
 

Predseda                                                                         Ján Marhefka  

Podpredseda                                                                   Ján Golian 

Podpredseda                                                                   Jozef Minárik 

Riaditeľ pretekov                                                           Ján Andráš 

Hlavný rozhodca                                                            Július Piliar 

Sekretariát pretekov                                                       Zdenka Čupková  

Usporiadateľská komisia                                                Ján Repka 

Hlavný časomerač                                                          Jaroslav Štancel   

Hospodárska komisia                                                     Margaréta Horniaková 

Organizačno-propagačná komisia                                  Daša Makanová 

Zdravotná komisia                                            Zdravotná komisia                                                          Martin Blihár + SKI MONKOVA DOLINA   

Veliteľ bežeckej trate                                                      Ľubomir Machyniak  

Veliteľ slalomu                                                               Marek Tabernaus  

Veliteľ strelnice                                                              Ondrej Kosztolányi 

Organizačná časť : 
 

Usporiadateľ:       LESY Slovenskej republiky, š. p., pod záštitou ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR     

                                               a predsedníčky OZ  DLV 

Program:                              10.03.2023   Príchod, prezentácia, ubytovanie, tréning 

                                                                   (od 14.00 - do 16.00 hod. hotel Magura) 

                                               11.03.2023   08.30 hod.   Otvorenie    

                                                                    10.01 hod.    Štart behu so streľbou 

                                               12.03.2023   08.30 hod.    Štart obrovského slalomu 

                                                                    14.00 hod.    Vyhlásenie výsledkov  

 

Miesto tratí:                         Monkova dolina - Ždiar  

 

Prihlášky: Počty  pretekárov a  menovité prihlášky s dátumom narodenia,  

príslušnosťou organizácie  písomne  do 24.02.2023 aj s požiadavkami 

na ubytovanie, a stravu, vrátane úhrady poplatkov                                        

(skipas, štartovné + ubytovanie + strava) na adresu: 

LESY SR, š. p. Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica   

tel.: 048/4344282, 0905 444 352, fax: 048/43444191,  

e-mail: Zdenka.Cupkova@lesy.sk;  

úhrada poplatkov: bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica 

                                 číslo účtu: SK77 0200 0000 0000 0680 6312 

                                 VS: 572023,  

                                 do poznámky uviesť: meno alebo názov organizácie 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo limitovať počet účastníkov                           

podľa  počtu prihlásených. 

mailto:Zdenka.Cupkova@lesy.sk
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 ,,Záujemca o preteky vyplnením a zaslaním prihlášky, alebo 

telefonickým nahlásením svojej účasti na pretekoch udeľuje 

Prevádzkovateľovi – LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,                 

IČO: 36038351, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov                            

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov za účelom prihlásenia záujemcu do súťaže. Tento súhlas má 

Záujemca právo kedykoľvek odvolať. Súhlas udeľujem na dobu 

trvania pretekov a jeden rok po ich uplynutí."      Zároveň záujemca 

o preteky vyplnením a zaslaním prihlášky, alebo telefonickým 

nahlásením svojej účasti na pretekoch súhlasí s podmienkou, že jeho 

účasť bude podmienená dodržiavaním príslušných nariadení 

a vyhlášok vydaných v súvislosti s obmedzením šírenia epidémie 

COVID - 19 a protiepidemiologických opatrení platných v čase 

konania pretekov.  

Žrebovanie: 10.03.2023 o 17.30 hod. za účasti vedúcich  družstiev v hoteli  Magura 

v Ždiari – Monková dolina – (ďalej len „hotel Magura“)                                        

Mgr. Jaroslav Štancel na základe došlých prihlášok.  

Obrovský slalom:                 Žrebovanie v poradí: Ž2, Ž1, M5, M4, M3, M2 + M1 

Zaradenie do skupín: v kategóriách M(1+2) bude  do prvej skupiny    

                                               zaradených prvých 15-20 pretekárov podľa  umiestnenia v 55. a  56.           

                                               ročníku memoriálu.  

Behy:                                     Žrebovanie v poradí: Ž2, Ž1, M5, M4, M3, M2 + M1  

Štartovné čísla: Prevezmú  vedúci  družstiev  podľa  usmernenia  pri žrebovaní.                            

Pri strate čísla sa účtuje 15,- €. 

 

Ubytovanie, stravovanie:    Usporiadateľ zabezpečí na základe požiadavky na prihláške a bude  

                                               zabezpečené v hoteli Magura.    

                                               Ubytovanie je viazané na povinný odber stravy, resp. ubytovanie 

spolu so stravou na dva dni je v hodnote 135,- €/osoba, z toho účastník 

podujatia uhradí = 80,- €/osoba. 

Skipas na 2 dni hradí a zabezpečuje organizátor + 2,- €/osoba = záloha                                  

na čipovú kartu hradí záujemca (11.–12.03.2023, svah Monkova dolina) 

úhrada vrátane štartovného prevodom na účet uvedený v bode 

Prihlášky. 

Prípadnú úhradu Skipasu až pri prezentácii je potrebné avizovať vopred 

v prihláške.  

Izby je potrebné uvoľniť dňa 12.03.2023 v čase do 12:00 hod.  

Možnosť využitia  wellness centra. 

Účastnícky poplatok:          Za každého pretekára uhradí vysielajúca organizácia štartovné  

vo  výške = 5,- €.  

 Prostriedky z poplatku budú použité na:  

- úhradu nákladov na rozhodcovské a technické zabezpečenie             
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Kancelária pretekov:          Od 10.03.2023 (14.00 hod.) v hoteli Magura 

 

Informácie:                          LESY Slovenskej republiky, š. p. (Sekretariát pretekov ).                                          

   

Technická časť: 

Disciplíny: - Beh na lyžiach voľnou technikou so streľbou zo vzduchovky (1x):                                                 

                                               všetky kategórie - 5 km.  

Kategória M5 a z kategórie Ž2 len ženy vo veku nad 71+, streľba (1x),  

beh na lyžiach so streľbou - 2,5 km.  

- Obrovský slalom: 2 kolá.                   

Hodnotenie:  
1. Beh so  streľbou podľa  kategórií  -  za  každú  chybnú  strelu penalizácia 

(+15 sekúnd. )  

Streľba zo vzduchovky - 1x na vzdialenosť 10 m do sklápacích  terčov, 

poloha ľubovoľná. 

Vzduchovka s voľnými mieridlami typ Slávia - možno použiť vlastnú. 

Vynechanie streľby znamená diskvalifikáciu.                                                      

2. Obrovský slalom podľa kategórií. 

 

3. Dvojkombinácia  (beh so streľbou + obrovský  slalom).             

Dvojkombinácia - výpočet bodov podľa koeficientov (F), ktoré                            

sú za jednotlivé disciplíny rovnocenné. 

V prípade rovnosti rozhoduje postupne lepší čas v behoch,                                           

v  prípade  rovnosti  lepší  čas v slalome a nakoniec počet - nezásahov,                 

resp. rozstrel pri oceneniach: 

Víťaz Venerovského memoriálu podľa výsledkov v kombinácii       

(absolútny v kategórii M (muži) a v kategórii Ž (ženy): 

-  Majsterka lesníčka Slovenska v lyžovaní  

-  Majster lesník Slovenska v lyžovaní  

Účasť:                                   PODMIENKOU JE: 

štart v oboch disciplínach  (okrem kategórie M4, M5 a zo Ž2 len 

ženy vo veku 61+) a lesnícke vzdelanie, alebo zamestnanie  

v subjekte obhospodarujúcom les,  lesníckom školstve a v štátnej  

správe lesného hospodárstva a poľovníctva. 

                                   Organizátor si v prípade pochybnosti o splnení podmienok účasti      

                                   vyhradzuje právo preveriť a posúdiť hodnovernosť ich splnenia. 

  



LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,    

ŠTÁTNY PODNIK 

 

 

 

 

 

 

 

Kategórie:                            jedna alebo dve kategórie podľa počtu prihlásených. 

                                                              (minimálne 3-ja v jednej kategórii ) 

Muži:    1. vek. kat.:  18 - 35 rokov (rok nar. 2005 - 88)  

2. vek. kat.:  36 - 50 rokov (rok. nar. 1987 - 73) 

 3. vek. kat.:  51 - 60 rokov (rok nar. 1972 - 63) 

 4. vek. kat.:  61 – 70 rokov (rok nar. 1962 - 53)  

              5. vek. kat.:  71 a viac – od ročníka 1952 a starší 

Ženy: 1. vek. kat.: 18 - 50 rokov (rok. nar. 2005 - 73) 

2. vek. kat.: 51 a viac -  od ročníka 1972 a staršie 

Pravidlá:                               Podľa pravidiel lyžovania a streleckého poriadku. 

Námietky: Podľa pravidiel lyžovania a streleckého poriadku.                                        

Hodinu pred vyhlásením budú vyvesené neoficiálne výsledky. 

Prehliadka tratí:                  Podľa spresnenia pri žrebovaní. 

Ceny: Za preteky v kombinácii v každej kategórii dostanú vecné a peňažné 

ceny prví traja.  

Majster Slovenska – lesník, lesníčka získa diplom a pohár. 
                                                    
Lekárska prehliadka: Účastník musí mať lekársku prehliadku a musí spĺňať aktuálne 

podmienky protipandemických opatrení, za čo zodpovedá vysielajúca 

organizácia, resp. individuálny účastník.  

Zdravotná služba:                Na  mieste pretekov. 

Iné: Obecenstvo  sa na  pretekoch  zúčastňuje na  vlastnú  zodpovednosť 

podľa aktuálnych podmienok protipandemických opatrení. 

Usporiadateľ  si  vyhradzuje  právo  zmeniť  program a  miesto tratí 

podľa poveternostných  podmienok. O zmenách bude účastníkov včas  

                                               informovať. 

Organizačné pokyny: 

Stravovanie:                         Bude spresnené pri prezentácii 

Slávnostný nástup a otvorenie pretekov bude 11.03. 2022 o 08.30 hod. 

pred hotelom Magura 

Predpokladaný štart:           11.03.2022 - beh so streľbou -     10.01 hod. 

12.03.2022 - obrovský slalom -     08.30 hod. 

Vyhlásenie výsledkov:         12.03.2022   -   14.00 hod.            

 

 
 

                                                                                                             Ing. Ján Marhefka  

                                                                                                predseda organizačného výboru                                                                                                                            


