
 

Dráhové Majstrovstvá Slovenskej republiky v inline 2017 
 

 

Usporiadateľ:   Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15,  

                                                         052 01 Spišská Nová Ves    

Organizátor:   Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz v spolupráci s   

                                                         Rollerskating Race Team Cassovia   

Termín konania:   25. jún 2017 

Miesto preteku:  200 m dráha na Základnej škole Bukovecká 17, Košice  

Riaditeľ preteku:  Ing. Miroslav Benedik 

Hlavný rozhodca:  Zdeněk Sauer 

Štartovné:   Členovia SRZ   0 € 

    Neregistrovaní pretekári  5 € 

Registrácia:   Elektronicky na adrese 

    http://www.rrtc.club/registracny-formular 

Ukončenie registrácie:  18. júna 2017 

    V deň preteku sa nie je možné zaregistrovať 

Pravidlá:   

Preteká sa podľa súťažných pravidiel Inline korčuľovania SRZ platných pre rok 2017 a týchto propozícií. 

Pri rovnosti bodov rozhoduje tretia disciplína (najdlhšia trať). Pretekári sú povinní mať ochrannú prilbu 

a odporúčané sú chrániče kolien, lakťov a zápästia. 

http://www.rrtc.club/registracny-formular


Štartovné čísla : Štartovné čísla budú na prilbe pretekára a bez štartovného čísla nebude umožnený 

                               pretekárovi štart  

 

Antidoping :    Všetci účastníci sú povinní sa podrobiť dopingovej kontrole, ak k nej budú vyzvaní  

                               dopingovým komisárom    

 

Titul M-SR bude udelený v kategóriách ml. žiaci/čky, st. žiaci/čky, juniori/rky, seniori/rky, ak v danej 

kategórii budú na štarte minimálne 4 pretekári.  

Vylúčenie zodpovednosti: 

Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za zranenia, ani za vecné škody na majetku zúčastnených 

osôb. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

Protesty: 

Možno podať do 15 minút po zverejnení výsledkov u riaditeľa pretekov za poplatok 10 €. 

Ďalšie informácie: 

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz uhradí členom SRZ cestovné náklady za účasť podľa vzorca ( počet 

pretekárov x km x 0,06 €/km). 

Kategórie: 

Fitness začiatočníci                       10 + ml.            (2007 + ml.)   *         
*Účastník má kolieska s maximálny priemerov do 90 mm a zároveň výška topánky musí výrazne 
presahovať úroveň členkov   
 

AK     40 + starší (1977 +   

Mladší žiaci/čky   11 + ml.  (2006 + ml.) titul M-SR 

Starší žiaci/čky   12 – 14 roční (2005 – 2003) titul M-SR 

Juniori/ky   15 – 19 roční (2002 – 1998) titul M-SR 

Seniori/ky   20 a starší (1997 – ) titul M-SR 

Trate: 

Kategória Prvá disciplína Druhá disciplína Tretia disciplína 

Fitness začiatočníci 0,5 kola (100m) TT 1 kolo (200m) 2 kolá (400m) 

Mladší žiaci/čky 1 kolo (200m) TT 1,5 kolá (300m) 2,5 kolá (500m) 

Starší žiaci/čky 1 kolo (200m) TT 2,5 kolá (500m) 10 kôl (2000m) 

Juniori/ky 1 kolo (200m) TT 2,5 kolá (500m) 25 kôl (5000m) - bodovačka 

Seniori/ky 1 kolo (200m) TT 2,5 kolá (500m) 25 kôl (5000m) – bodovačka 

AK 1 kolo (200m) ITT 2,5 kolá (500m) 15 kôl (3000m)  

 

 



Časový program: 

Registrácia   10:00 - 11:00 

Rozkorčuľovanie  11:00 – 11:30 

Štart pretekov   11:30  

 

 

Schválené sekciou inline speed SRZ dňa : 18.5.2017             Ján Magdoško 

           predseda zväzu 




