
Pozvánka na tradiční Předsilvestrovskou ski 
show 29. prosince 2018 - propozice 
 

Vážení přátelé, zveme vás na tradiční setkání členů reprezentačních družstev 

všech věkových kategorií, které se uskuteční formou exhibičního vyřazovacího 

závodu ve slalomu. V závodě se střetnou současní nejlepší všech věkových kategorií 

od dospělých po mladší žáky, doplněné o vybrané nadějné předžáky, naše lyžařské 

legendy, vítěze závodu veřejnosti a hosty. Závod proběhne opět pod dohledem kamer 

České televize ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. 

Propozice, pokyny 

Závod se uskuteční dle pravidel vyřazovacího závodu s tím, že do 2. kola postupuje 20 a do 

finále pak 10 nejlepších závodníků.  
Jako první startují VIP, vítězové dopoledního veřejného závodu a dále pak v opačném pořadí 
dle FIS bodů od nejmladších kategorií po dospělé.  
 

Účast 
1. členové všech reprezentačních družstev dospělých a juniorů v obou kategoriích (ženy, 

muži) včetně členů RDJ C 
2. závodníci, kteří nejsou členy RD a RDJ, dle FIS bodů SL, do doplnění celkového 

počtu v jedné kategorii do 15 ti závodníků 
3. všichni členové reprezentačního výběru žáků pro sezónu 2018/19 
4. dvě a dva vybraní předžáci 
5. pořadatel má možnost udělit navíc celkem 6 zelených karet 
6. Ti, kteří nejsou členy reprezentačních družstev dospělých a juniorů a nevejdou se 

mezi 20 nejlepších přihlášených a žáci, kteří nejsou členy RDV, si mohou účast 
vybojovat v dopoledním závodu veřejnosti, skončí-li mezi třemi nejlepšími. 

      
Přihlášky 

1.  Závod bude zveřejněn mezi tuzemskými závody na http://vysledky.czech-
ski.cz/zavody a to zvlášť pro kategorii dospělých a juniorů, a zvlášť pro kategorii žáků 
!!!! zde se přihlašujte !!!!http://vysledky.czech-ski.cz/zavody Předsilvestrovská ski 
show 2018 

2. Uzávěrka přihlášek dne 27.12.2018 do 24:00 hod 
3. Startovní listina bude zveřejněna 28.12.2018 do 12 hod 
4. prezentace pro závod veřejnosti bude probíhat 29.12.2018 od 9:00 do 10:00, start 

závodu v 10:15 
     
Časový program exhibičního vyřazovacího závodu: 

Prezentace v cílovém prostoru Skiareálu Svatý Petr dne 29.12. od 10:30 do 11:30 
Předávání startovních čísel a představovaní:       12:15 
Prohlídka trati:                                                       12:30 
Start závodu:                                                         13:00  

      Spletité dotazy odpovíme na telefonu 608 555 088, 080.   

      TĚŠÍME SE NA VÁS 
      Za pořadatele                                                                              Za OSU AD SLČR 
      Aleš Krýzl, Pavel Lipanský                                                           Ladislav Forejtek 
                                           a za všechny Danuta Štrougalová 

http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
http://vysledky.czech-ski.cz/zavody


 
 

 


