
  Rozpis závodu 

MADEJA Sport Cup -Sviňorky 2013   
 

Pověření:              SLMS AD 

Pořadatel:     LK Baník Ostrava o. s.  

Název soutěže:  MADEJA Sport Cup     

Datum:   sobota 23.2.2013 

Start. kategorie:    přípravka dívky a chlapci ( 2003 – 2005 ) 

                                                předžákyně a předžáci      ( 2001 – 2002 ) 

Disciplíny:   23.2.2013 2 x obří slalom, homologace tratě  094/11/12 

 

Tech. provedení:  LK Baník Ostrava,  ski areál Sviňorky – Morávka,  www.svinorky.cz 

Přihlášky:   Do 21.2.2013 do 20:00 hod              Pouze elektronicky!!!  

Vyplněním online formuláře na stránkách  http://www.madejasportcup.cz.             

Zkontrolujte si prosím zda jste přihlášení v listině přihlášených zde..  

Pokud závodník nebude ve čtvrtek do 20,00 v listině přihlášených, pojede                

ve své kategorii na konci závodního pole.  

Startovné:  200,- Kč/závod 

                                                        Za ztrátu startovního nebo neodevzdání čísla se účtuje 500,- Kč. 

Odvolání: Závod je možné zrušit do čtvrtka 21.2.2013. O této skutečnosti bychom 

vás informovali na stránkách www.madejasportcup.cz . Odvolání je také 

možno ověřit  na tel.: Patrik Joannidis 736 684 004 

Prezentace: 23.2.2013 v závodní kanceláři ski areálu Sviňorky od 7.30 – 8.30 hod. 

U prezentace bude zajištěn prodej permanentek na vleky v ceně 

200 Kč/závodníka na den a pro závodníky je jejich zakoupení 

povinné.  Upozornění: Permanentky lze zakoupit pouze u prezentace 

při platbě startovného.  

Časový program: 1.závod   7.30 –  8.30       prezentace a vydání startovních čísel 

                                                                       8.45 –  9.00       porada vedoucích družstev  

9.15 –  9.45       prohlídka 1. závodu 

10.00                 start první závodnice přípravky 

 

2.závod          12.30 – 13.00    prohlídka 2. závodu 

                       13.15       start  2. závodu 

45min.po dojetí posledního závodníka bude vyhlášení 

výsledků a předání cen 

Činovníci závodu: ředitel závodu:             Pavel Löffelmann 

    předseda org. výboru:  Patrik Joannidis   

                                               sekretář:                        Renata Kozelská 

 

Různé:     - účast na závodech na vlastní nebezpečí 

                     - za ztrátu nebo nevrácení startovního čísla účtuje pořadatel 500,- Kč 

                     - soutěží se podle pravidel LZ, soutěžícího řádu OSÚ AD SLČR a SŘ Madejasport cup 

                     - pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu 

                     - v závodu je nutno použít ochrannou přilbu a chránič páteře 

 

          

       Ing. Pavel Löffelmann                                                Ing. Patrik Joannidis 

              Ředitel závodu                            Předseda org. výboru 
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