
 
MEZIHOŘSKÝ OBŘÁČEK 2022 

 6. závod Krušnohorského pohárku 
 

Pořadatel : TJ Mezihoří, z. s. z pověření Krajského odborného sportovního úseku alpských disciplín 
Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje  

 
Termín a disciplína: Neděle,  13. února 2022  –  Obří slalom – 2 kola Vyhodnocení výsledných časů: kategorie U8 

- U10 –lepší čas, kategorie U12 součet obou kol. Při vyšším počtu startujících může pořadatel 
změnit závod na jednokolový. 

 
Místo konání:  Mezihoří u Chomutova 
 
Kategorie:   U12 (předžáci 2010-2011), U10 (přípravka 2012-2013), U8 (ml. přípravka 2014-mladší) 
 
Přihlášky: Přihlašování pouze elektronicky, a to pro členy SLČR přes registraci na svazovém webu 

www.czech-ski.cz do 10.2. 2022 do 24.00 hod a závodníci zahraniční přes web 
Krušnohorského pohárku www.krusnohorskypoharek.cz 

                                     
Odvolání: v případě nepříznivých podmínek bude odvolání závodu sděleno do 11.2. na webových 

stránkách  www.tjmezihori.cz a webu SLČR www.czech-ski.cz 
 
Startovné / Ski pas:  400,- Kč na závodníka - startovné zahrnuje jízdné na vleku Ski areálu Mezihoří po dobu závodu 

pro řádně přihlášené závodníky. Pro akreditované trenéry bude možno zakoupit zvýhodněné  
jízdné za 200,- Kč po dobu závodu. Při splnění aktuálních podmínek MZČR (COVID). 

 
Předpis: Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu KP. Vstup na závodní trať pouze závodníci a 

akreditovaní trenéři. Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
 
Porada a losování: v závodní kanceláři, v neděli před závodem 
 
Prezentace: v neděli, 13. února, 7:30  –  8:30  v závodní kanceláři (ski bufet) 
 
Startovní  čísla: budou vydávána při prezentaci. Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500,- Kč   
 
Časový  rozpis: Neděle, 13.2.2022             7:30 -  8:30   prezentace a vydávání startovních čísel         
                                                                                                     8:30   porada vedoucích družstev 

           8:45 -  9:15   prohlídka 1. kola OS  
                      9:30                 start 1. kola  U8, následně startují  U10 a U12   
                                               (v pořadí dívky, chlapci) 

   
Poznámka:  Pořadatel  si  vyhrazuje  po dohodě s jury právo  změny  časového  harmonogramu  propozic, 

budou-li  to  vyžadovat  povětrnostní  či  jiné  závažné  důvody. Všichni závodníci a doprovod 
se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 

 
Ceny:  1. - 5. místo poháry, diplomy  
 
Vyhlášení výsledků: 30 minut po ukončení závodu 
 
Činovníci  závodu:  ředitel závodu:            Rostislav Souček  
 velitel tratě                                       Milan Reiner, R. S. 
                                               stavba tratě                                       Radek Himmel a Vladimír Machek, R. S. 
                                               měření                                              Pavlína Procházková, R. S. 
                                               rozhodčí na startu                            Radek Himmel, R. S. 
                                               cílový rozhodčí                                Robert Bártl, R. S. 
 
Mezihoří,  30. 1. 2022                                                                                                                    Rostislav Souček, v. r.  
 

                                                                                                                      


