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PUBLICISTIKA

Prihlášky 
na preteky posielajte na adresu  

Slovenská lekárska komora,  
Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, 

telefón: +421 2 49 11 43 00; +421 2 49 11 43 05; 
+421 2 49 11 43 06

mail: sekretariat@lekom.sk 
do 22. 3. 2023 do 10:00 hod.

Kategória detí – max. počet 40 detí podľa 
poradia zaevidovaných prihlášok.

Definitívna uzávierka štartovnej listiny je  
jednu hodinu pred štartom preteku.

Pri prihlásení do štartovacej listiny pretekov  
na mieste konania je štartovné zvýšené  

o 50 % sumy štartovného.

V prihláške je potrebné uviesť:  
MENO, PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA, 

PRACOVISKO. 

Viac informácií o podujatí nájdete aj na  
webovej stránke SLK www.lekom.sk.

PRVÍ TRAJA PRETEKÁRI V KAŽDEJ KATEGÓRII 
BUDÚ OCENENÍ!

Ubytovanie si rezervuje každý účastník sám!
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Preteky zdravotníkov v lyžovaní sa blížia!

25. marca 2023 sa v lyžiarskom are-
áli Roháče – Spálená pod záštitou 
Slovenskej lekárskej komory usku-
toční 15. ročník lyžiarskych pre-
tekov zdravotníkov v  obrovskom 
slalome s  medzinárodnou účasťou 
pod názvom LEKOM SKI 2023. 

Podmienkou účasti je zamestna-
nie v zdravotníctve a prihlásenie do 
štartovnej listiny. Štartovné je 30 € 
pre členov SLK, 40 € pre nečlenov 
SLK a pre zahraničných účastníkov 
35 €. Deti zdravotníkov 15 €. V cene 
štartovného je účasť na preteku, ce-
lodenný lístok na vleky, občerstve-
nie na svahu a záverečný raut. Cena 
lístka na raut pre nelyžujúcu sprevá-
dzajúcu osobu je 15 €.

Zúčastniť pretekov sa môžu všet-
ci pracovníci v zdravotníctve (aj ne-
lekári). 

Vekové kategórie

Program
sobota 25. 3. 2023 

 od 7:30 hod. prezentácia na mieste konania

 8:30 hod. zahájenie, prehliadka trate

 9:00 hod. štart prvého predjazdca  
  a následne detí

 9:30 hod. preteky zdravotníkov

 13:00 hod. občerstvenie – obed v mieste  
  konania

 14:00 hod. vyhodnotenie na mieste  
  prezentácie

 14:00 – 16:00 hod. voľné lyžovanie

 18:00 hod. záverečný raut v Kolibe JOSU

 Deti zdravotníkov: do 10 rokov

  od 10 do 15 rokov

 Ženy: do 40 

  41 – 55 rokov

  nad 56 rokov

 Muži: do 40 rokov

  41 – 50 rokov

  51 – 60 rokov

  nad 61 rokov

Takéto medaily dostávali víťazi 
v jednotlivých kategóriách.
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Záväzne sa prihlasujem na preteky

for the 15th year of Slovak Ski Competition of Medical Professionals in Giant Slalom

Binding registration for ski competition

ATTENTION:
All registered will be drawn 
in individual age-categories 

by means of computer 
system.

R E G I S T R AT I O N  F O R M

NAME DATE OF BIRTH PLACE OF WORK

1

2

3

na 15. ročník celoslovenských lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome

UPOZORNENIE:
Losovaní budú všetci 

záväzne prihlásení 
v príslušných vekových 

kategóriách počítačovým 
systémom.

P R I H L Á Š K A

MENO DÁT. NARODENIA PRACOVISKO

1

2

3
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