
 

 
 

 
Velikonoční Jihočeský Pohár  

30. 03. 2018 - propozice 
                               
 

Pořadatel:              Skiklub Písek z.s. 
Místo konání:       LA Mitterdorf Německo – sjezdovka Kisslinger nebo klein Almberg 
Datum konání:    30. 03. 2018   
              
Kategorie:            U10     přípravka        2008 a mladší PAP  

U12     předžactvo       2006 – 2007 PAP 
                                   U14     mladší žactvo  2004 – 2005 VEZ 
                                  U16     starší žactvo    2002 – 2003 VEZ 
   U18 ml. junioři  2000 – 2001 VEZ 
   Dospělí              1999 a starší  VEZ 
 
Kategorie U10 (2008 a mladší) budou vyhlašovány po jednotlivých ročnících. 
Při malém počtu závodníků v jednotlivých kategoriích si pořadatel vyhrazuje možnost sloučení kategorií. 
 
Disciplína:                 Alpská kombinace: 1 kolo GS + 1 kolo SL (U10 a mladší slalom v krátkých tyčích) 
 
Přihlášky:               online systém SLCR  nebo e-mailem doručit nejpozději do úterý 27.03.2018 do 18.00 hodin 

na skiklub.pisek@seznam.cz 
 
Prezentace:              8:00 - 9:00  v závodní kanceláři (místnost za pokladnami, Skizentrum Mitterdorf, 94158 

Mitterfirmiansreut-Philippsreut, Dorfplatz 2) 
 
Startovné:                      250,- Kč (přihláška na místě 350,- Kč)  
 
Časový rozvrh:             09:15 hod - prohlídka tratě obřího slalomu 
                                       10:00 hod - start obřího slalomu 

11:30 hod - prohlídka tratě slalomu 
12:15 hod - start slalomu 

 
Vyhlášení výsledků:  půl hodiny po dojetí slalomu  
 
Odvolání závodů:       do středy 28.03.2018 do 18:00 hodin na kontakt uvedený v přihlášce 
                            
Ceny:                             všechny kategorie 1. - 3. místo poháry, 4. - 6. místo věcné ceny 
 
Tech. ustanovení         - závodí se dle soutěžního řádu SLČR a tohoto rozpisu                              

- ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou 
- každý závodník vč. doprovodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí a po podpisu 
“prohlášení závodníka“ 
- pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku  

- za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,--Kč   
- dále doporučujeme: ochrana páteře, chránič na přilbě, holích a holenní  

                                        chrániče 
!!! Pojištění na rizikové sporty do zahraničí!!!! 

  
Činovníci závodu:    Ředitel závodu:                  Hrabák Marek 

Velitel trati:                           Brandtner Petr             
Sekretář závodu:         Kroupa Pavel (kontakt: +420 608 952 442) 
Zdravotní zabezpečení    Horská služba Mitterdorf 
Arbiter:                                Hendrych Milan                                                                                                              

    


