
Seriál pretekov v SNOWCROSSE - 

adrenalínová show na snehu !" 

 

Zimné mesiace, dobré poveternostné podmienky s bohatou „bielou peri-
nou“, zvlášť na Kysuciach  a Hornej Orave, sú vynikajúcimi podmien-
kami pre organizovanie pretekov v SNOWCROSSE. Milovníci pretekov na 
snežných skútroch si v najbližších dňoch určite prídu na svoje.  

 

V najbližších mesiacoch sa pripravujú motoristické podujatia so sýtym 
zvukom motorov v zasneženom teréne,  

I.ročníka  seriálu: 

 SLOVAKIA  SNOWCROSS  CUP - 2019. 

V rámci jednotlivých podujatí tohto nového seriálu sa predstavia odvážni 
pretekári v sedle špeciálnych strojov, prevažne zn.SKI DOO. 

Termíny 4- dielneho seriálu pretekov sú nasledovné : 

  2. február 2019 (sobota)   -  STAŠKOV        ( na Kysuciach) 

16. február 2019 (sobota)   - ZUBROHLAVA     ( na Orave) 

   2. marec  2019  (sobota)   -  KYSUCE         

16. marec  2019  (sobota)    -  ORAVA    

Všetko však záleží na tom, aké budú snehové podmienky. Môžeme si jen 
priať, aby k nám bola pani zima štedrá a poskytla všetkým našim organi-
zátorom dostatočný prídel snehu. O prípadných úpravách kalendára a 
ďalších informáciách z diania v Snowcrose budeme  verejnosť pravidelne 
informovať. 

Trať  prvého podujatia na Kysuciach má dĺžku jedného okruhu  cca 
800 metrov a je umiestená v obci Staškov smerom na Klokočov oproti 
poľnohospodárskeho družstva TIMEA.  

Divácky je dobre prehľadná. Trénovať sa bude dať v deň konania 
podujatia, t.j. 2.2.2019 od 10 hod., Prvé kvalifikačné jazdy seriálu  
SLOVAKIA  SNOWCROSS  CUP 2019  - začnú v Staškove už  o 11.30 
hod. 

Preteky seriálu sú vypísané pre kategórie : 

PRO OPEN - profesionálny pretekári 

OPEN        - pretekári Hobby  a  začiatočníci 

SENIOR     - pretekári nad 40 rokov 

LONG          - trieda pre pretekárov s dĺžkou pásu  nad137 inch   

SNOWBIKE - pretekári na motocykloch s trakčným systémom 



Časový limit rozjazdy :  - bude stanovený podľa počtu registrovaných 

pretekárov 
Prosíme pretekárov, aby nemenili počas seriálu  zvolenú triedu. 
Každý pretekár od prvého podujatia zbiera body za umiestnenie do 
záverečného vyhodnotenia príslušnej kategórie. 
 

NOVINKOU  - je trieda  LONG a SNOWBIKE, určená pre bežných 

nadšencov snežných skútrov s dlhým pásom, ktorý nemajú tohto typu 
športové stroje, ale chcú si  zasúťažiť s konkurenciou. 
 

Pokiaľ si „horal“, trialista alebo pouličný palič nemaj strach 

a  príď medzi nás  aj TY !!! 

Očakáva sa účasť bohatej konkurencie pretekárov najmä  z Poľska, 
Českej republiky a Slovenska. Organizátori pre divákov 
pripravujú  i  zaujímavý sprievodný program pre spestrenie každého 
podujatia seriálu.  

Tešíme sa na Vás jazdci i diváci, ktorých láka adrenalín a zaujímavé 
motoristické podujatie i v zimnom období! 
 

                                                                    Text: Kamil Somorovský 

                                                                               moderátor  podujatia 
 

 

 


