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Zoznam zmien 

1. Pri pretekoch Slovenského pohára kategórie A sú pretekári povinný sa online predregistrovať (registrácia 

pretekára po ukončení predregistrácie nie je možná, registrácia sa uzatvára v stredu 23:59). V prípade, 

ak sa predregistrovaný pretekár nemôže pretekov zúčastniť, musí o tejto situácii čím skôr informovať 

oficiálnych činiteľov daných pretekov (Delegáta a Hlavného rozhodcu), najneskôr však do termínu 

ukončenia registrácie, inak mu bude udelená žltá karta. 

 

2. Pretekárom vekovej kategórie B, je umožnené súťažiť na pretekoch Slovenského pohára kategórie A a 

B pre detské vekové kategórie U14 v disciplínach Bouldering, Obtiažnosť a Rýchlosť, pričom pretekári 

vekovej kategórie B budú súťažiť na cestách/bouldroch vekovej kategórie U14 ako samostatná veková 

kategória. Bodové hodnotenie do Slovenského pohára za umiestnenie získané na takýchto pretekoch 

je pridelené ako pre preteky Slovenského pohára dospelých a mládeže kategórie B a C. 
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3. Online predregistrácia sa uzatvára v stredu 23:59. 

 

4. Registráciu pretekára nesmie namiesto pretekára vykonať oficiálny činiteľ daných pretekov (Delegát 

alebo Hlavný rozhodca). 

 

5. Na finančné odmeny a vecné ceny dodané organizátorom pretekov SHS JAMES majú nárok len pretekári, 

ktorí sú členmi SHS JAMES a to v poradí, ako za sebou nasledujú nehľadiac na celkové umiestnenie. 

Usporiadateľ môže dorovnať, prípadne navýšiť ceny pre pretekárov podľa celkového poradia (bez 

ohľadu na štátne občianstvo alebo príslušnosť k organizácii, rovnako aj pre neregistrovaných 

pretekárov). 

 

6. Usporiadateľ je povinný propagovať logo SHS JAMES a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky na plagátoch, propozíciách a výsledkových listinách k danému podujatiu. 

SHS JAMES si vyhradzuje právo na umiestnenie svojej reklamy alebo reklamy svojich zmluvných 

partnerov. Umiestnenie bannerov koordinuje Delegát SHS JAMES a upravuje zmluva medzi SHS JAMES 

a usporiadateľom. 


