
     
  

 

 
TJ Klínovec LO 

pořádá z pověření OSÚ AD KSL ÚK 
 

závod UKZ v obřím slalomu a slalomu, 
veřejný závod předžáků v obřím slalomu 

a veřejný závod juniorů v obřím slalomu a slalomu 
 

26.-27.3.2022 
 
Místo konání: Klínovec, sjezdovka „Slalomák, homologace SL - 130/01/17, GS 

131/01/17 

Kategorie: U12 předžáci/předžákyně – ročník 2010 a 2011 - VEZ (sobota) 
U14 mladší žákyně a žáci - ročník 2008 a 2009 - UKZ 
U16 starší žákyně a žáci - ročník 2006 a 2007 – UKZ 
Mladší junioři/juniorky – ročníky 2003-2004 - VEZ 
Junioři/Juniorky – ročníky 2000-2002 - VEZ 

Disciplíny: 26.3. - obří slalom jednoterčový 
27.3. – slalom jednotyčový 

Přihlášky: Do 24. března 2022 do 20:00 hodin on-line na servisním a 
výsledkovém portálu SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz/ ) 
v SLČR registrovaní závodníci, ostatní závodníci e-mailem na 
predseda@tjklinovec.cz  

Odvolání: Do 24. března 2022 do 20:00 hodin on-line na servisním a 
výsledkovém portálu SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz/ ). 

Kancelář závodu: Budova „B“ v areálu TJ Klínovec dole u Slalomáku (naproti 
restauraci) 

Startovné: 350,- Kč na závodníka a závod 

Losování: Pátek 19. března od 19h počítačem 

Prezentace: sobota 26. 3. 2022 a neděle 27.3. 2022 od 7.30 do 8.30 hod. 
v závodní kanceláři 

Permanentky: Permanentky na závodní den v ceně 350,- Kč plus záloha na kartu 
50,- Kč budou v prodeji v závodní kanceláři. V areálu platí Czech 
Skipas. 

Startovní čísla: Budou vydána vedoucím družstev a jednotlivcům při prezentaci 
v den závodu v závodní kanceláři. Za ztrátu bude účtováno 500,- 
Kč za kus. 

mailto:predseda@tjklinovec.cz


Technická ustanovení: Závodí se dle platných pravidel vydaných Svazem lyžařů České 
republiky a soutěžního řádu pro sezónu 2021/2022. Závodníci, 
činovníci, trenéři a diváci se zúčastňují tohoto závodu na vlastní 
nebezpečí. Případné změny v rozpise nebo časovém 
harmonogramu jsou vyhrazeny rozhodnutím organizačního 
výboru, budou-li to vyžadovat povětrnostní nebo jiné závažné 
důvody. Ubytování pořadatel nezajišťuje 

 

Časový plán: Sobota 26. 3. 2022: 

8:20 - porada vedoucích týmů 
8:30 - 9:00 - prohlídka tratí 1. kola obřího slalomu 
9:15 - start 1. kola závodu v pořadí předžáci, mladší žákyně a 
mladší žáci, starší žákyně a starší žáci, mladší junioři/ky, 
junioři/ky. 
Čas prohlídky tratě a startu 2. kola bude oznámen v průběhu 
závodu v závislosti na průběhu 1. kola. 
 

Neděle 27. 3. 2022: 

Slalom, stejný časový harmonogram jako v sobotu, budou 
postaveny 2 tratě. 

 

Vyhlášení, ceny: Oba dny ca 30 minut po dojetí posledního závodníka. 

Závodníci na 1.-3. místě vyhrají pohár, diplom a drobné věcné 
ceny. 

Parkování: Ve dny závodu není možné parkovat na parkovišti TJ Klínovec pod 
Slalomákem! Doporučujeme parkovat na vrcholu Klínovce 
(celodenní poplatek 150 Kč, hodina zdarma), případně na 
ostatních záchytných parkovištích. 

Organizační výbor:    
   

   
                                

Kontakty:  

Martina Špilarová: 606 614 018 
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