
 
 

AMER SPORTS CUP - Krušnohorský pohárek 2012 
IV. závod 

 
Pořadatel : LO AD TJ Lokomotiva Teplice z pověření ÚAD SLČR Ústeckého kraje  -  úseku  

alpských  disciplin 
Termín a disciplíny : neděle 12. února 2012 
Místo  konání :  Bouřňák – Mikulov v Krušných horách, slalomový svah 
Disciplina :  Obří slalom 
Kategorie :  přípravka 2003-2005 
   předžáci  2001-2002 
Účast : Závodníci se musí prokázat legitimací SLČR a platným průkazem závodníka 

s potvrzenou lékařskou prohlídkou. Dále musí mít odevzdané prohlášení závodníka na 
SLČR. 

Přihlášky :  Přihlášky elektronicky přes http://www.amersportscup.cz/, Bouřňák -  registrace do 
   středy 8. února 2012. 
Odvolání : Případné odvolání závodu bude přihlášeným sděleno na uvedenou e-mailovou adresu 

ve čtvrtek 9. února 2012 do 18:00 hod. 
Informace : e-mail: s.volf@centrum.cz, tel. 721825579 
Startovné : 200,- Kč / 8 EU za přihlášeného a losovaného závodníka. 
Předpis : Závody se konají dle platných pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu pro 

sezónu 2011/12 ÚAD SLČR, soutěžního řádu AMER SPORTS CUPU a tohoto 
rozpisu. 

Ubytování : Pořadatel nezajišťuje – kontakty http://www.obec-mikulov.cz/ubytovani.php 
Závodní  kancelář : Buňky Sportovního centra Bouřňák, dolní stanice vleku Mikulov. 
Losování : Na základě přihlášek v závodní kanceláři v sobotu 11. února 2012 v 18.00 hod. 
Prezentace : V neděli 12.2.2012 od 7:30 do 8:30 v závodní kanceláři. 
Startovní  čísla : Budou vydávána při prezentaci. Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 300,- Kč.   
Časový  rozpis :  sobota 18:00  losování 
   neděle 7:30 – 8:30 prezentace, výdej startovních čísel 
    8:30  prohlídka I. kola 
    8:45  poslední vstup na prohlídku tratě 
    9:15  start I. kola 
    11:15  prohlídka II. kola 
    12:00  start II. kola 
    14:00  vyhlášení vítězů 
Poznámka :   Pořadatel si vyhrazuje právo změny  časového harmonogramu propozic, budou-li to  

vyžadovat povětrnostní či jiné závažné důvody. 
 Závodníci a doprovod se závodů účastní na vlastní nebezpečí. 
Činovníci  závodu :  ředitel závodu: ing. Pavel Mařík, RoLZ specialista 
 rozhodčí na startu: Milan Reissig, RoLZ specialista 
 rozhodčí v cíli: Lenka Šoltésová, RoLZ specialista 
 technický delegát Rostislav Souček 
 
 
Teplice 21.1.20012 

 
 
       Ing. Stanislav Volf, v.r. Ing. Pavel Mařík, v.r. 

      předseda organizačního výboru                        ředitel závodu 


