
                                                                                                                                
 

Z pověření KOSÚ AD Karlovarského kraje pořádá TJ Jiskra Nejdek-oddíl AD 
KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK – V. ZÁVOD 

 
Termín konání:   21. 1. 2017 
 
Místo:     Skipot – Potůčky http://www.skipot.cz/cs/ 
 
Kategorie:    U12 –  předžáci (2005 -2006) 

U10 –  přípravka (2007 -2008) 
U8 –  mladší přípravka (2009 -2010) 
 
U14 –  mladší žáci (2003-2004) 
U16 –  starší žáci (2001-2002) 
  

Disciplína:   Obří slalom(GS) 
 
Přihlášky: Pouze elektronicky, a to pro členy SLČR přes registraci na svazovém webu 

http://www.czech-ski.cz  (pro kategorie U8, U10. U12) a závodníci zahraniční 
přes web Krušnohorského pohárku  krusnohorskypoharek.cz.  
Kategorie U14 a U16 pouze e-mailem na gubicka@wordbook.cz. 

 
Uzávěrka přihlášek:  středa 18.1.2017 do 20:00 
 
Kancelář závodu:  v restauraci pod sjezdovkou 
 
Startovné: 200 Kč (8 EUR)/závodník. Bude vybíráno za přihlášeného a losovaného 

závodníka, dodatečné přihlášky po losování +50%. Startovné bude vybíráno vždy 
za celý přihlášený team.  

 
Skipas: 250,-Kč (+ 50.- Kč vratná záloha na čipovou kartu),  pro závodníky a 

akreditované trenéry.  Možno zakoupit v kanceláři závodu. 
 
Startovní čísla:  budou vydána vedoucím družstev při prezentaci, za ztrátu bude účtováno 500 

Kč/ks. 
 
Technická ustanovení:  závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu Krušnohorského pohárku 2016 - 

2017.  
Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři.  
Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 

 
Časový plán:    pátek 20.1.2017 ve 20:00 losování 
 
Sobota 21.1.2017   12:00–13:00  prezentace a výdej startovních čísel  
    13:00–13:15  porada trenérů   

13:15–13:45  prohlídka tratě  
14:00   start 1.kola–kategorie U8 
Start 2. kola bude upřesněn v průběhu 1.kola 



 
Vyhlášení výsledků:  vyhlášení výsledků závodu cca 45 min po ukončení závodu před závodní 

kanceláří 
 
Odvolání závodu: v případě nepříznivých podmínek bude zveřejněno do 19.1.2017 do 22:00 hod 

Na www.krusnohorskypoharek.cz a sděleno vedoucím družstev uvedených  
v přihláškách. 

 
Činovníci závodu:  ředitelka závodu – Markéta Štěříková 

předseda organizačního výboru – Lenka Šimonková 
velitel tratě – Milan Kaššák 
technický delegát – Karel Soukup 

 
Poznámka:  pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového harmonogramu 

propozic, budou-li to vyžadovat povětrnostní či jiné závažné důvody. 
 
Kontakt: Email:   gubicka@wordbook.cz  
    Tel: 775 622 959 
 
 

PO CELOU DOBU JE K DISPOZICI RESTAURACE A BUFET S T EPLOU I STUDENOU KUCHYNÍ 
 

                                                                                                                         


