
1. Organizátor 
	 Organizátorom medzinárodného podujatia Žampa Cup pre deti a mládež je Ski Team 
Žampa. Preteká sa paralelnom slalome, ktorému predchádza kvalifikácia pre kategórie


2. Kategórie  
	 Preteky Žampa Cup sú určené výhradne pre dané kategórie dievčat a chlapcov:	 


U10 (rok narodenia 2015-2013) - QUALI / paralelný slalom

U12 (rok narodenia 2012-2011) - QUALI / paralelný slalom

U14 (rok narodenia 2010-2009) - QUALI / paralelný slalom

U16 (rok narodenia 2008-2007) - QUALI / paralelný slalom


Tímová bodovacia súťaž - kategórie U10,U12,U14,U16


3. Registrácia 
Pretekári sa registrujú výhradne cez online registračný systém dostupný na webovej 

stránke. 	 


	 Telefonické a e-mailové registrácie nie sú možné.

	 

	 Online registácia na preteky Žampa cup sa uzatvára dňa 18.3.2023/24.3.2023?


	 Všetci účastníci/tréneri/rodičia musí v registrácii uviesť pravdivé údaje. (meno, priezvisko, 
rok narodenia, klubovú príslušnosť)


	 Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať pretekára/tím, ktorí uvedú nepravdivé alebo 
neúplné informácie.


	 Prihlásením sa na preteky dáva súťažiaci (tréner alebo rodič) organizátorovi súhlas na 
verejné zobrazovanie poskytnutých osobných údajov na výsledkových listinách, fotografií alebo 
videí získaných počas trvania podujatia, ako aj zverejňovanie fotografí alebo videí na oficiálnej 
stránke podujatia, vo verejných médiách za účelom informovania širokej verejnosti o podujatí.


	 Usporiadateľ má právo zhromažďovať, analyzovať a uchovávať osobné údaje súťažiacich, 
ako aj informácie, fotografie a video materiály.


	 Organizátor sa ďalej nie je povinný pretekárovi finančne kompenzovať. 


	 

4. Skipass - lístky na vleky 
	 účastníci podujatia majú nárok na poukaz na kúpu skipassu za zníženú cenu.	 


5. Štartové poradie (štartové čísla) 
	 

	 Kategórie budú štartovať v nasledovnom poradí:

U10 W

U10 M

U12 W

U12 M

U14 W

U14 M

U16 W

U16 M




	 Štartové poradie v kvalifikácii bude pre jednotlivé kategórie vylosované náhodne, 
prostredníctvom počítačového systému. 


	 Štartové poradie v hlavných pretkoch bude pre jednotlivé kategórie pridelené na základe 
umiestnenia v klalifikácii podľa pravidla (XY dole hladaj)


	 Štartové čísla sú pretekári povinný vrátiť na určené miesto, kde za výmenu dostanú 
štartovací balíček.


6. Pravidlá kvalifikácie a pretekov 

	 kvalifikácia - trať kvalifikácie bude postavená vedľa trate hlavných pretekov.

	 

	 preterári štartuju podľa štartového čísla ktoré im bolo pre kvalifikáciu pridelené. 


	 najlepších 8/16/32 (podľa rozhodnutia organizátora) z kategórie postupuje do hlavných 
pretekov ZAMPA CUP FINAL. 


hlavné preteky:

	 Štartové poradie v hlavných pretkoch je pre jednotlivé kategórie pridelené na základe 
umiestnenia v klalifikácii nasledovne:

1-16 
8-9 
6-11 
3-14 
4-13 
5-12 
7-10 
2-15 


	 Trate resp. farbu trate určí systém.


	 Preteká sa na jednu jazdu. Pretekár ktorý vyhrá svoju jazdu (duel) postupuje ďalej v súťaži.


	 V prípade vypadnutia oboch pretekárov v jazde (dueli) postupuje pretekár ktorý vypadol 
bližsie k cieľu.


	 Organizátor môže nariadiť opakovať jazdu.


	 Pri veľmi veľkom počte prihlásených sa môže organizátor rozhodnúť urobiť kvalifikačnú 
jazdu z ktorej postúpi len 16 najlepších do hlavných pretekov, respektíve paralelu.


7. Žampa Cup - Super finále 
Víťaz každej kategórie postupuje do super finále. 


	 




XX. Bodovacia tímová súťaž (powered by LISKI), prináša firma LISKI 

	 Celkové poradie bude určené na základe získaných bodov v kvalifikácii.


	 Každý pretekár s umiestnením do 30. miesta v kvalifikácii získa pre svoj klub určitý počet 
bodov.

Vyhodnotenie bodovacej tímovej sútaže sa uskutoční v nedeľu spolu s vyhodnotením hlavných 
pretekov. 


	 Všetci účastníci/tréneri/rodičia musí v registrácii uviesť pravdivé údaje. (meno, priezvisko, 
rok narodenia, klubovú príslušnosť)


	 Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať pretekára/tím, ktorí uvedú nepravdivé alebo 
neúplné informácie.


XX. Vyhodnotenie 
V hlavných pretekoch (paralelný slalom) budú ocenení top 3 pretekári. 

U10 (rok narodenia 2014-2013) - top 3 pretekári

U12 (rok narodenia 2012-2011) - top 3 pretekári

U14 (rok narodenia 2010-2009) - top 3 pretekári

U16 (rok narodenia 2008-2007) - top 3 pretekári


U10 W

XXX

U12 W

WINNER W

U14 W

XXX

U16 W

U10 W

XXX

U12 W

WINNER M

U14 W

XXX

U16 W



	 tímová bodovacia súťaž - top 3 tímy podľa tímovej bodovacej sútaže


Žampa Cup - Super finále

	 víťaz dievčat a víťaz chlapcov


XX. Zodpovednosť 
	 Preteky pre deti a mládež môžu viesť k úrazom. Organizátori nepreberajú žiadnu 		 	
	 zodpovednosť za nehody, ktoré sa stanú pred, počas alebo po pretekoch. Účasť je 
výhradne na riziko pretekárov, ich rodičov a/alebo sprievodcov.


Používanie prilby počas pretekov je povinné pre všetkých účastníkov! 

XX. Zmeny v programe a protesty 
	 

	 Organizačný výbor si vyhradzuje výhradné právo v prípade potreby zmeniť program, 
pravidlá pretekov a miesto konania.


Na Žampa cupe žiadne protesty neexistujú. Tieto preteky sú hlavne o zábave a peknom 
ukončení sezóny.


