
         
     
         
         
         

     

LOAP 
Mistrovství Prahy ve slalomu žactva 

 
LOAP 

Mistrovství Středočeského kraje ve 
slalomu žactva 

 
Územní klasifikační závod 

dospělých 
 

Horní Mísečky 
4.-5. února 2012 

 
POŘADATEL: 
z pověření Středočeského krajského svazu lyžařů a 
Pražského svazu lyžařů  
 
Středočeský krajský svaz lyžařů - úsek alpských disciplín 
 
TECHNICKÉ PROVEDENÍ: 
Tělocvičná jednota Sokol Kolín - SKI oddíl 
Vysokoškolská TJ Ekonom Praha - oddíl lyžování 
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav – lyžařský oddíl 
 
DATUM A MÍSTO ZÁVODU: 
4.-5. února 2012, Horní Mísečky 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Trať:   Machytka – Medvědín 
Číslo homologace FIS:  8090/01/06 
Start:   1190 m 
Cíl:   1070 m 
Výškový rozdíl:    120 m 
 
KATEGORIE A DISCIPLÍNY: 
mladší žactvo – ročník 1999–2000 
starší žactvo – ročník 1997–1998 
junioři a dospělí – ročník 1996 a starší 
2x slalom 
 
ÚČAST V ZÁVODĚ: 
Řádně přihlášení závodníci v příslušných kategoriích 
splňující ustanovení Pravidel lyžařských závodů a 
Soutěžního řádu 2011/2012 (platný členský průkaz, 
průkazka závodníka s lékařskou prohlídkou, podepsané 
prohlášení závodníka SLČR). 
 
PŘIHLÁŠKY: 
1. online http://vysledky.czech-ski.cz 
2. písemně na adresu: 
Věra Langmaierová 
Křížkovského 3 
130 00 Praha 3 
tel.: 723 481 792 
fax: 296 154 428, e-mail: cit_misecky@centrum.cz 
 
Konečný termín: středa 1. února 2012, 21.00 hodin  
 
Pořadatel neručí za zařazení závodníků v případě po 
termínu doručených přihlášek. 
 
 

 
LOSOVÁNÍ: 
3. února 2012, 21.00 hodin, Vítkovice v Krkonoších, hotel 
Skála 
 
PREZENTACE:  
v sobotu 4. února od 7.45 do 8.30  - Horní Mísečky – 
cílový prostor 
Závodníci budou pro sobotní závod nasazeni podle 
přihlášek, pro nedělní závod budou nasazeni pouze v sobotu 
odprezentovaní závodníci. 
 
VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL: 
v den závodu od 7.45 do 8.30 hodin 
Horní Mísečky – cílový prostor 
Za ztrátu startovního čísla účtujeme 500,- Kč. 
 
STARTOVNÉ: 
Závodníci PSL a SKSL - 200,- Kč 
Ostatní  – 250,- Kč 
za závodníka v každém závodě; 
splatné při výdeji startovních čísel 
 
UBYTOVÁNÍ: 
pořadatel nezajišťuje 
 
ODVOLÁNÍ ZÁVODU: 
v případě nepříznivých sněhových podmínek ve čtvrtek 2. 
února 2012 na telefony a faxy uvedené v přihláškách 
 
HODNOCENÍ A CENY: 
1.  První tři závodníci v každé kategorii (mladší žactvo, 

starší žactvo, dospělí) v každém závodě v celkovém 
pořadí obdrží věcné ceny. 

2.  Sobotní závod žactva je Mistrovstvím Středočeského 
kraje ve slalomu pro rok 2012. Oceněni budou první tři 
závodníci - členové Středočeského krajského svazu 
lyžařů. 

3.  Nedělní závod žactva je Mistrovstvím Prahy ve slalomu 
pro rok 2012. Oceněni budou první tři závodníci - 
členové Pražského svazu lyžařů. 

 
HLAVNÍ FUNKCIONÁ ŘI: 
 
Technický delegát:  Jiří Langmaier 
Ředitel závodu:  Věra Langmaierová  
Rozhodčí start:  Karel Suchý 
Rozhodčí cíl:  Martin Vocel 
Velitel trati:  Petr Koláčný 
 
ČASOVÝ PROGRAM: 
 
sobota 4. února  – Mistrovství Středočeského kraje žactva ve 
slalomu + územní klasifikační závod dospělých 
 
7.45 – 8.30 prezentace, výdej startovních čísel 
8.45 – 9.15 prohlídka I. kola slalomu  
9.30  start I. kola slalomu – mladší žactvo, 
starší žactvo, dospělí 
12.00 – 12.30 prohlídka II. kola slalomu  
12.45  start II. kola slalomu – mladší žactvo, 
starší žactvo, dospělí 
 
30 minut po dojetí posl. závodníka - vyhlášení vítězů 
 
neděle 5. února – Mistrovství Prahy žactva ve slalomu + 
územní závod dospělých 
 
program stejný jako v sobotu 4. února 

  


