
 
UKZ – Krajské přebory Jihočeského kraje 

29. -30.1. 2022 - propozice 
 
Pořadatel:  Skiklub Písek z.s. 
Místo konání: Mitterdorf, Německo, Klein Almberg (červená sjezdovka nad hlavní kasou) a 

Kisslinger – černá sjezdovka vpravo pod příjezdovou silnicí, kategorie PAP bude 
mít snížený start, http://www.mitterdorf.cz  (48.8928003N, 13.6480892E),  

Datum konání: 29. – 30.1 2022   
Kategorie:  U10     přípravka        2012 a mladší PAP 

 U12     předžactvo       2010 – 2011 PAP 
   U14     mladší žactvo  2008 – 2009 UKZ 
   U16     starší žactvo    2006 – 2007 UKZ 
   U20 junioři   2005 – 2001 VEZ 
   Dospělí  2000 a starší  VEZ 
 

Disciplína: sobota 29.1. Slalom: 2 kola, KP Jihočeského kraje (sjezdovka Klein Almberg), 
kategorie PAP jede v krátkých tyčích 

   neděle 30.1. Obří slalom: 2 kola, KP Jihočeského kraje (sjezdovka Kissling) 
Trénink:  možno v pátek 28.1. (GS – Kissling 9 – 12h, SL – Klein Almberg 13,30 – 16h) 
 

Přihlášky: online systém SLČR (UKZ) nebo e-mailem (PAP, VEZ) doručit do 27.01.2022 do 
20.00 hod. na skiklub.pisek@seznam.cz, tel. 608 952 442, 605 403 213 

Prezentace: v pátek 28.1. 17:30 - 18:30 v penzionu Chlustov, Řasnice 18, Strážný 
(www.penzionchlustov.cz) nebo na tel: tel. 608 952 442, 605 403 213 

Losování čísel:             v pátek a v sobotu večer, výdej čísel vždy ráno 8:15 – 8:45 v místnosti vedle 
                           hlavní pokladny (pod sjezdovkou Klein Almberg) 
Startovné:  300,--Kč/den, přihlášky v den závodu 350 Kč 
Časový rozvrh: 09:00 – 9:45 hod. - prohlídka tratě prvního kola 
(pro oba dny)  10:00 hod. - start prvního kola 

11:45 hod – prohlídka tratě druhého kola  
 12:30 hod. - start druhého kola 

Vyhlášení výsledků: cca půl hodiny po dojetí druhého kola  
Odvolání závodů: do čtvrtka 27. 01. 2022 do 18:00 hodin na kontakt uvedený v přihlášce a na 

výsledkovém portálu OSÚ AD SLČR 
Ceny:   všechny kategorie 1.-3.místo poháry, 4.-6.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 je doporučeno: ochrana páteře, chrániče předloktí  
!!! Pojištění na rizikové sporty do zahraničí!!!! Je nutno předložit u prezentace. 

  
Činovníci závodu: Ředitel závodu   Hrabák Marek 

Velitel trati:   Pavel Kroupa   
Sekretář závodu  Petra Trambová 
Arbitr:    Václav Dostál 
Zdravotní zabezpečení Horská služba Mitterdorf (+49 8557 300) 
Technický delegát:  Ondřej Janoušek 


