
   

 

RKZ 3 žactva  

Rozpis závodu 

Pořadatel: z pověření Svazu lyžařů ČR, odborného sportovního úseku alpských disciplin – Ski klub 
Ústí nad Orlicí 

Technické 
provedení: Ski klub Ústí nad Orlicí, o. s. 

Termín: 25. - 26. ledna 2011 
Místo konání: Ski centrum Říčky v Orlických horách 
Disciplíny: 1 x slalom mladších a starších žáků a žákyň  

1 x obří slalom mladších a starších žáků a žákyň 
Kategorie: Mladší žákyně a žáci - ročníky narození 1999 – 1998 

Starší žákyně a žáci - ročníky narození 1997 – 1996 
Tratě: Schválené Mezinárodní lyžařskou federací FIS, homologační certifikát č. 9346/12/09 a 

9347/12/09 
Nominace: Do 20.1.2011 e-mailem: info@skiricky.cz nebo fax: 465 524 669 
Přihlášky: Do 20.1. 2011  na e-mail: info@skiricky.cz, nebo http://vysledky.czech-ski.cz 

Prezence: V pondělí 24.1. 2011 od 1530 do 1900 ve Ski centru v restauraci Skirest  
Prezence bude prováděna dle směrných čísel Soutěžního řádu pro sezonu 2010 – 2011 

Pondělí 24.1. 2011  
Od 1530 do 1900 prezence všech závodníků ve Ski centru v restauraci Skirest  
Od 2000 porada vedoucích a losování ve Ski centru v restauraci Skirest  
Úterý 25.1. 2011 
Slalom všech kategorií. Začátek 900 – přesný časový program obdrží vedoucí při prezenci. 

Program: 

Středa 26.1. 2011 
Obří slalom všech kategorií. Začátek 900 – přesný časový program obdrží vedoucí při 
prezenci. 

Všeobecná ustanovení:  
Závodní kancelá ř: Ski centrum Říčky v Orlických horách - Srub rozhodčích na dojezdu Slalomky (černá 

sjezdovka) 
Ubytování a 
stravování: 

Ubytování a stravování zajistí pořadatel pouze  na základě písemné objednávky, e-mailem 
nebo faxem do 20.1.2011 Předpokládaná cena je 390,- až 400,- Kč na osobu a den vč. 
polopenze. V případě stornování pobytu bude pořadatel vyžadovat storno poplatky. 

Doprava: Všechna družstva si hradí dopravu z vlastních prostředků 
Startovné: Při prezenci bude vybíráno 250,- Kč za osobu a závod 
Ceny: První tři závodníci v každém závodě obdrží diplom a věcnou cenu 
Různé: 

Závodí se dle platných pravidel lyža řských závod ů a dle ustanovení Sout ěžního řádu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu v případě nepříznivých povětrnostních 
podmínek, nebo odvolání 3 dni před závodem t.j. 22.1. 2011 na kontakty uvedené v 
přihláškách (nejlépe e-mail, nebo fax) 
Všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni, za pojištění ručí vysílající oddíl. 
Všichni závodníci včetně vedoucích a trenérů se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 
Bude prováděna prezence a akreditace vedoucích územních celků a trenérů. 
Neakreditovaným nebude umožněn přístup na trať. 
Případné změny budou uveřejněny na www.skiricky.cz a www.czech–ski.com 
www.skiricky.cz - propozice, výsledky 

Ředitel závodu Ing. Stanislav Havel     tel.: 603 225 044 
Sekretář závodu Ing. Libor Seidl             tel.: 728 149 476 
Vedoucí rozhodčích JUDr. Karel Košta 
Velitel trati David Hendrych 
Ubytování Hedvika Blahová 

Činovníci  
závodu: 

Technický delegát Ing. Petr Seidl 
 


