
SLOVENSKÝ ZVÄZ KOLIESKOVÝCH ŠPORTOV – WORLD SKATE SLOVAKIA

 Propozície
Grand Prix 2020
Majstrovstvá SR

In-line Speed Maratón / Polmaratón

1. Vyhlasovate  pretekovľ
Organizátor  /  Spoluorganizátor   pretekov  je  Slovenský  zväz  kolieskových 
športov ( World Skate Slovakia), Adlerova 7, 04022 Košice. Preteky o pohár 
zväzu s názvom “Grand Prix WSS 2020” sú usporiadané ako “OPEN” preteky pre 
ú astníkov zo Slovenska a tiež zo zahrani ia. Majstrovstvá SR v Maratóne /č č  
Polmaratóne  sú  preteky  usporiadané  pre  registrovaných  /  neregistrovaných 
pretekárov v SZKS so slovenskou štátnou príslušnos ou. ť

2. Zoznam pretekov
Seriál  „Grand  Prix  WSS  2020“   pozostáva  zo  štyroch  pretekov.  Z  toho 
Majstrovské  preteky  o  titul  Majstra  SR  v  Maratóne  a  Polmaratóne   sú 
sú as ou seriálu .č ť

           Dátum          Miesto        Typ pretekov
         24.10.2020          Banská Bystrica        MSR polmaratón
         01.08.2020          Tren ínč    MSR maratón
         05.09.2020          Moldava N/Bodvou         Polmaratón  ZRUŠENÉ ! 
         04.10.2020              Košice               Polmaratón
                 

3. Registrácia
   Registrácia pre jednotlivé preteky seriálu „Grand Prix WSS 2020“ je   
   v súlade s propozíciami organizátora jednotlivých pretekov. Do celkového  
   hodnotenia sa automaticky zapo ítava každý pretekár, ktorý sa zú astní č č
   minimálne jedného z pretekov.  

4. Štartovné
   Štartovné sa platí pod a propozícií jednotlivých organizátorov pretekov.ľ

   5.Cestovné náklady
   Cestovné náklady si každý klub hradí samostatne.

6. Kategórie pre rok 2020
Kategória       Vek Rok  narodenia 
Juniorky / juniori      15-18 2005 - 2002
Seniori / seniorky      19-29 2001 – 1991
U40      30-39 1990 - 1981
U50      40-49 1980 – 1971
U60      50-59 1970 – 1961
U70      60-69 1960 – 1951
U80      70-99 1950 – 1921

7. Bodovanie
a) Do bodovania sa zapo ítavajú všetci štartujúci pretekári. Body sa ude ujúč ľ  

iba za celkové poradie v cieli.
b) Ženy sú hodnotené v rovnakých kategóriách ako muži
c) Pri s ítavaní bodov sa maže 1 najhorší výsledokč
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d) Body za umiestnenie budú pridelené pretekárom pod a nasledovnej tabu kyľ ľ
        1.miesto  150 b     18.miesto  46 b     35.miesto 16 b

        2.miesto  130 b     19.miesto  43 b     36.miesto 15 b

        3.miesto  120 b     20.miesto  40 b     37.miesto 14 b

        4.miesto  110 b     21.miesto  38 b     38.miesto 13 b

        5.miesto  100 b     22.miesto  36 b     39.miesto 12 b

        6.miesto   95 b     23.miesto  34 b     40.miesto 11 b

        7.miesto   90 b     24.miesto  32 b     41.miesto 10 b

        8.miesto   85 b     25.miesto  30 b     42.miesto  9 b

        9.miesto   80 b     26. miesto 28 b     43.miesto  8 b

       10.miesto   75 b     27.miesto  26 b     44.miesto  7 b

       11.miesto   71 b     28.miesto  24 b     45.miesto  6 b

       12.miesto   67 b     29.miesto  22 b     46.miesto  5 b

       13.miesto   63 b     30.miesto  21 b     47.miesto  4 b

       14.miesto   59 b     31.miesto  20 b     48.miesto  3 b

       15.miesto   55 b     32.miesto  19 b     49.miesto  2 b

       16.miesto   52 b     33.miesto  18 b     50.miesto  1 b

       17.miesto   49 b     34.miesto  17 b

e)  Kone né hodnotenie kategórie muži aj ženyč
Pretekári, ktorí sa nezú astnili na minimálne 3 pretekoch, budú zoradeníč  
pod a  bodov  pod  oficiálnou  tabu kou  (ke  bude  ma  posledný  pretekár  sľ ľ ď ť  
ú as ou na 3 pretekoch napr. 3 body,tak pretekár s ú as ou na 2 pretekochč ť č ť  
hoci  bude  ma  aj  200  bodov,  tak  bude  v  kone nom  poradí  zaradený  zať č  
pretekárom s 3 bodmi a ostatní pod a bodov)ľ

f) Ak majú preteky charakter okruhu tak po predbehnutí pretekárov o 1 kolo 
sa  predídení  pretekári  nesmú  zaradi  do  lepšej  skupiny  na  ktorúko vekť ľ  
pozíciu a jazdi  v nej. Iná  budú diskvalifikovaní. Platí to pre všetkyť č  
mužské aj ženské kategórie. Pravidlo FIRS

g) Ženy sa po as pretekov nesmú zdržiava  v skupinách (vlá ikoch) mužov prič ť č  
spolo ných  ako  aj  oddelených  štartoch.  Výnimkou  je  prípad,  ak  sa  nač  
preteky prihlási celkovo menej ako 15 žien.

h) Pri  spolo ných  štartoch  a  pri  štartoch  kde  je  úzky  profil  trate  sač  
akceptuje jazdenie v zmiešanej skupine mužov a žien v úseku ozna enom akoč  
„Neutrálna  zóna“  (  napr.  MMM  Košice).  Miesto  na  trati,  kde  sa  kon íč  
neutrálna zóna bude ozna ené a pretekári budú pred štartom oboznámení sč  
touto  skuto nos ou. D žka a úsek neutrálnej zóny bude stanovený komisiouč ť ĺ  
rozhodcov

i) V každom z pretekov seriálu „Grand Prix WSS 2020“ budú v každej kategórii 
hodnotení 3 pretekári pri minimálnej ú asti  štyroch (4) pretekárov vč  
každej kategórii

j) Kone né poradie pretekárov sa vypo ítava s ítaním troch (3) hodnotenýchč č č  
pretekov. Ví azom pohára sa stáva pretekár s najvyšším po tom dosiahnutýchť č  
bodov po odrátaní bodov za jeden najhorší výsledok.

k) V prípade, ak sa z nejakých dôvodov niektoré preteky neuskuto nia, takč  
kone né poradie sa vypo íta nasledovne: 1) neuskuto nia sa jedny preteky,č č č  
nemažú sa žiadne body

l) Pri  rovnosti  bodov  rozhoduje  o  kone nom  poradí  vyšší  po et  lepšíchč č  
umiestnení
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8. Pravidlá 
   Preteká sa pod a platných sú ažných pravidiel inline kor u ovania SZKS,  ľ ť č ľ
   propozícií jednotlivých organizátorov pretekov, pravidiel fair play. 

9. Protest

a) Protest  sa  môže  poda ,  ak  je  podozrenie,  že  pretekár  porušil  vyššieť  
uvedené povinnosti sú ažiacich.ť

b) Protest pretekára proti regulárnosti a výsledkom pretekov je možný do 30 
min. písomne po zverejnení neoficiálnych výsledkov.

c) Ak  do  30  min.  nebude  podaný  žiadny  protest,  neoficiálne  výsledky  sa 
stávajú oficiálnymi výsledkami.

d) Poplatok za podanie protestu je 10 Eur (vracia sa v prípade oprávneného 
protestu).

e) O  výsledku  protestu  rozhoduje  rozhodcovská  komisia,  ktorú  menuje 
usporiadate  každého z pretekov.ľ

f) Proti rozhodnutiu rozhodcovskej komisie sa nie je možné odvola .ť
10. Výsledky

   Priebežné výsledky po každom z pretekov budú doplnené najneskôr do 7 dní od 
   uskuto nenia sa pretekov na  web stránke zväzu . č

11. Závere né vyhodnotenieč
   Po každom z pretekov sa vyhodnotí poradie všetkých kategórií s odovzdaním 
   cien. Závere né poradie sa vyhodnotí na poslednom kole seriálu „Grand Prix č
   WSS 2020“.Pri Majstrovských pretekoch sa závere né vyhodnotenie uskuto ní č č
   bezprostredne po skon ení pretekov.č

12. Ceny a odmeny
a) Ví azi kategórií jednotlivých pretekov seriálu „Grand Prix WSS 2020“ okremť  

cien organizátora obdržia diplomy SZKS

b) Ví azi kategórií Majstrovských pretekov budú odmenení diplomom prípadneť  
vecnou cenou

c) Celkový Ví az „Grand Prix WSS 2020“ získa putovný pohár, trvalý pohár ať  
finan nú  odmenu.  Ocenenia  a  odmeny  sa  udelia  ví azom  po  absolvovaníč ť  
posledného kola seriálu „Grand Prix WSS 2020“.

d) Absolútny  ví azi  Majstrovských  pretekov  budú  odmenený  diplomom,  vecnouť  
cenou prípadne finan nou odmenou. č

V Košiciach 10.12.2019
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