
1. Organizátor 
	 1.1. Organizátorom medzinárodného podujatia ŽAMPA CUP BILLA SKI RACE 2023 pre 
deti a mládež je Ski Team Žampa. Preteká sa v paralelnom slalome, ktorému predchádza 
kvalifikácia pre všetky kategórie.


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

A)	 U10 (rok narodenia 2016-2013) - QUALI / paralelný slalom

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

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

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

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


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

stránke. (www.zampacup.com)


	 3.2. Telefonické a e-mailové registrácie nie sú možné.


	 3.3. Online registrácia na preteky Žampa cup sa uzatvára dňa 23.3.2023 23:59.


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


	 3.5. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať pretekára/tím, ktorý uvedie nepravdivé 
alebo neúplné informácie.


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


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


4. Skipass - lístky na vleky 
	 4.1. Účastníci podujatia majú nárok na poukaz na zakúpenie skipassu za zníženú cenu. 
Poukaz dostanú pri registrácii.


5. Štartové poradie (štartové čísla) 
	 5.1. Kategórie budú štartovať v nasledovnom poradí:

A) 	 U10 W

B) 	 U10 M

C) 	 U12 W

D) 	 U12 M

E) 	 U14 W

F) 	 U14 M

G)	 U16 W

H)	 U16 M


	 5.2. Štartové poradie v kvalifikácii bude pre jednotlivé kategórie vylosované náhodne,

prostredníctvom počítačového systému.

	 5.3. Štartové poradie v hlavných pretekoch bude pre jednotlivé kategórie pridelené na 
základe umiestnenia v kvalifikácii podľa pravidla (6.5.)




	 5.4. Štartové čísla sú pretekári povinní vrátiť na určené miesto, kde za výmenu dostanú 
štartovací balíček a následne bude číslo losované v tombole.


6. Pravidlá kvalifikácie a pretekov 
	 6.1. Kvalifikácia - trať kvalifikácie bude postavená vedľa trate hlavných pretekov. (ak 
organizátor nerozhodne inak)

	 

	 6.2. Preterári v kvalifikácii štartujú podľa štartového čísla, ktoré im bolo pre kvalifikáciu 
pridelené.


	 6.3. Pri veľmi veľkom počte prihlásených pretekárov sa môže organizátor rozhodnúť urobiť 
kvalifikačnú jazdu z ktorej postúpi len 8/16/32 najlepších pretekárov do hlavných pretekov, 
respektíve paralelných pretekov.

	 

	 6.4. Najlepších 8/16/32 (podľa rozhodnutia organizátora) z kategórie postupuje do 
hlavných pretekov ŽAMPA CUP BILLA SKI RACE 2023 FINAL, ktoré sa uskutoční v nedeľu a bude 
v priamom prenose na televízii JOJ ŠPORT.


	 6.5. Hlavné preteky - štartové poradie v hlavných pretekoch je pre jednotlivé kategórie 
pridelené na základe umiestnenia v kvalifikácii nasledovne: 


“(príklad - 1.najrýchlejší pretekár z kvalifikácie nastúpi proti 16.najrýchlejšiemu pretekárovi z 

kvalifikácie)” 

v prípade postupu 16 pretekárov:

Duel 1:		 1-16

Duel 2:		 8-9 

Duel 3:		 5-12 

Duel 4:		 4-13

Duel 5:		 3-14 
Duel 6:		 6-11 
Duel 7:		 7-10 
Duel 8:		 2-15


v prípade postupu 8 pretekárov:

Duel 1:		 1-8

Duel 2:		 5-4

Duel 3:		 3-6

Duel 4:		 7-2


	 6.6. Trate resp. farbu trate určí systém. Modrá trať bude postavená z pohľadu z hora na 
pravej strane. Preteká sa na jednu jazdu. Pretekár, ktorý vyhrá svoju jazdu (duel) postupuje ďalej v 
súťaži.


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


	 6.6.2. V prípade vypadnutia pretekára v jazde (dueli), ktorý svojím pádom znemožní 
súperovi prejsť cez jeho trať postupuje pretekár, ktorý bol obmedzený v jazde alebo zrazený k 
zemi.


	 6.6.3.V prípade vypadnutia oboch pretekárov v jazde (dueli) súčasne v rovnakom momente 
sa bude jazda opakovať.


	 6.6.4. Organizátor môže nariadiť opakovať jazdu.




7. Žampa Cup - Super finále 
Víťaz každej kategórie postupuje do super finále na základe obrázku nižšie:





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

	 8.1. Celkové poradie tímovej súťaže bude určené na základe získaných bodov v 
kvalifikácii.


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


	 8.3. Prosíme trénerov, aby kládli dôraz na správne vyplnenie prihlášky a priradenie 
pretekára k správnemu klubu. Protesty a chyby zistenné po registrácii alebo pri vyhodnotení 
výsledkov nebudú akceptované.


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


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

A) U 8	 (rok narodenia 2016-2015) - top 3 pretekári

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

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

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

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


	 9.2. Tímová bodovacia súťaž - top 5 tímov podľa najviac získaných bodov v tímovej

bodovacej sútaži.


	 9.3. Žampa Cup - Super finále 

A) Absolútna víťazka u dievčat 

B) Absolútny víťaz u chlapcov


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



  

10. Zodpovednosť 
	 10.1. 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 zodpovedných sprievodcov. 


	 10.2. Osoba vypĺňujúca registračný formulár zaškrtnutím polička “PRAVIDLÁ” dobrovoľne 
súhlasí s pravidlami podujatia ŽAMPA CUP BILLA SKI RACE 2023.


	 10.3. Používanie prilby počas pretekov je povinné pre všetkých účastníkov!


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


12. Protesty 
	 12.1. Na Žampa cupe žiadne protesty neexistujú. Tieto preteky sú hlavne o zábave a

peknom ukončení sezóny.



