
Organizačné pokyny pre účastníkov 
zjazdového lyžovania, bežeckého lyžovania a biatlonu

9. – 11. február 2010

Mlynky



Zjazdové lyžovanie

Cena zľavneného lístka na vlek je  5 € na účastníka na jeden súťažný deň – zakúpia 
vedúci v pokladni pri vleku.

Časový rozpis:
9.2.2010 ( utorok) 12.30 – 15.00  prezentácia Kultúrny dom Mlynky

po prezentácií ubytovanie
17.00 – 18.00 večera
18.30 zoradenie a presun účastníkov na slávnostné 

                                                            otvorenie ZK parkovisko pred strediskom Ústredia 
                                                            práce so. vecí  a rodiny Mlynky

19.00 slávnostné otvorenie  Mlynky

10.2.2010 ( streda ) 7.00 – 8.00 raňajky
8.15 – 9.00 prevzatie štartových čísel bufet pri vleku
9.00 – 9.45 prehliadka trate
10.00 štart prvého pretekára ( obrovský slalom)
12.30 – 13.30 obed
17.00 – 18.00 večera
19.00 spoločenský večer spojený s vyhodnotením prvého 

                                                 súťažného dňa stredisko Ústredia práce so. vecí  
                                                 a rodiny Mlynky

11.2.2010 ( štvrtok) 7.00 – 8.00 raňajky
8.15 – 9.00 prevzatie štartových čísel bufet pri vleku
9.00 – 9.45 prehliadka trate
10.00 štart prvého pretekára ( superobrovský slalom)
12.00 vyhodnotenie druhého súťažného dňa  bufet pri  

                                                            vleku
13.00 – 14.00 obed a odchod účastníkov ZK

Ubytovanie bude zabezpečené v Mlynkoch a blízkom okolí .
Účastnícky preukaz obdŕžaný pri prezentácií  bude slúžiť ako podklad pre ubytovanie, 
stravovanie, zakúpenie zľavnených lístkov na vlek a ďalšie sprievodné podujatia.
Účasť na každej akcii  počas celého podujatia je  povinná.



Bežecké lyžovanie

Časový rozpis:
9.2.2010 ( utorok) 12.30 – 15.00  prezentácia Kultúrny dom Mlynky

po prezentácií ubytovanie
16.30 porada vedúcich Hotel Raj Dobšinská Maša
17.00 – 18.00 večera
18.30 zoradenie a presun účastníkov na slávnostné 

 otvorenie ZK parkovisko pred strediskom Ústredia 
                                                            práce so. vecí  a rodiny Mlynky

19.00 slávnostné otvorenie  Mlynky

10.2.2010 ( streda ) 7.00 – 8.00 raňajky
9.30 štart prvého pretekára ( individuálne preteky)
12.30 – 13.30 obed
17.00 – 18.00  večera
19.00 spoločenský večer spojený s vyhodnotením prvého 

                                                 súťažného dňa stredisko Ústredia práce so. vecí  
                                                 a rodiny Mlynky

11.2.2010 ( štvrtok) 7.30 – 8.30 raňajky
10.30 – 11.30 obed
12.30 štart štafiet
15.00 vyhodnotenie druhého súťažného dňa  ZŠ s MŠ 

Mlynky

Ubytovanie bude zabezpečené v Dobšinskej Maši.
Účastnícky preukaz obdŕžaný pri prezentácií  bude slúžiť ako podklad pre ubytovanie, 
stravovanie a ďalšie sprievodné podujatia.
Účasť na každej akcii  počas celého podujatia je  povinná.



Biatlon

Časový rozpis:
9.2.2010 ( utorok) 12.30 – 15.00  prezentácia Kultúrny dom Mlynky

po prezentácií ubytovanie
16.30 porada vedúcich stredisko ÚPSVaR Mlynky
17.00 – 18.00 večera
18.30 zoradenie a presun účastníkov na slávnostné 

 otvorenie ZK parkovisko pred strediskom Ústredia 
                                                            práce so. vecí  a rodiny Mlynky

19.00 slávnostné otvorenie  Mlynky

10.2.2010 ( streda ) 7.00 – 8.00 raňajky
11.00 obed
12.30 – 13.20 nástrel
13.30 štart vytrvalostných pretekov
17.00 porada vedúcich stredisko ÚPSVaR Mlynky
17.30 – 18.15 večera
19.00 spoločenský večer spojený s vyhodnotením prvého 

                                                 súťažného dňa stredisko Ústredia práce so. vecí  
                                                 a rodiny Mlynky

11.2.2010 ( štvrtok) 7.00 raňajky
9.00 – 9.50 nástrel
10.00 štart rýchlostných pretekov
12.30 vyhodnotenie druhého súťažného dňa  ZŠ s MŠ 

Mlynky
13.30 obed a odchod účastníkov ZK

Ubytovanie bude zabezpečené v Mlynkoch
Účastnícky preukaz obdŕžaný pri prezentácií  bude slúžiť ako podklad pre ubytovanie, 
stravovanie a ďalšie sprievodné podujatia.
Účasť na každej akcii počas celého podujatia je povinná.


