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Z pověření ÚAD  Ústeckého kraje 
pořádá lyžařský oddíl SKI klubu Telnice 

PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE VE SLALOMU 
 

                                        
Všeobecná ustanovení : 
Místo konání :  Telnice 
Datum :   2.3.2013 
Discipliny :   2x slalom /první slalom přeborový/ 
Kategorie :      
       junioři   1996 - 1992   
      muži,ženy   
Tratě :     Slalomový svah -     hom.   4361/39/95- slalom 
Závodní kancelář :  SKI domky v Telnici – domek „S“  
Prezentace :                          v pátek 1.3. 17 oo – 19 oo hod v závodní kanceláři, 
    v odůvodněných případech dodatečně v sobotu 2.3.2013  
    od 7 30 do 8 30 hod. 
Losování a výdej    v pátek 1.března ve 20 oo hod. - slalom   
startovních čísel              Losováni budou pouze řádně přihlášení závodníci. 
 
Přihlášky :   online:   http://vysledky.czech-ski.cz/zavody  (www.slcr.cz) 
    Případně email :   zavody-telnice@seznam.cz 
    Uzávěrka přihlášek :  28.2. 2013 
 
Startovné :   kategorie juniorů a dospělých       200,- Kč / závod  
         Startovné bude vybíráno za přihlášeného a losovaného  
    závodníka.V případě dodatečné přihlášky po losování 
    bude startovné navýšeno o 50 %.                         
Ubytování :   pořadatel nezajišťuje /kontakty – chata U vleku tel.737853867 
                                                                          Tereza       605272125     Olympie   603246426 
Ceny :    První tři závodníci v každém závodě získají diplomy a věcné  
    ceny. 
Různé:    - závodí se dle pravidel lyžařských závodů SL ČR 

- závodníci musí mít platný členský průkaz SLČR, průkaz 
závodníka s platnou lékařskou prohlídkou a prohlášení 
závodníka včetně úhrady bodů 

- vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní 
      trenéři 
- závodníci, trenéři a diváci se zúčastní závodů na vlastní 

nebezpečí 
- v případě nepříznivých sněhových podmínek budou 

přihlášení závodníci informováni o odvolání závodu ve  
čtvrtek 28.února do 18 oo hod na uvedený kontakt 

      v přihlášce na     www.ski-telnice.cz a www.slcr.cz 
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Činovníci závodu : 
Předseda organizačního výboru  ing.Jindřich Holinger 
Sekretář závodu    Dagmar Holingerová 
Technické zabezpečení   Tomáš Příhoda 
Zdravotní zabezpečení   Horská služba Telnice 
Měření závodu / výsledky   ing. Jan Škopek               
Ředitel závodu    Leoš Adámek 
Technický delegát    ing.Tomáš Procházka 
rozhodčí na startu    Ladislav Kožíšek 
Rozhodčí v cíli    Dagmar Macháčková 
Velitel trati     Jaroslav Holinger 
 
 
 

Ing.Jindřich Holinger  v.r.               Leoš Adámek 
předseda SKI klubu Telnice   ředitel závodu 

 
 
Časový plán : 
Pátek  1.3.2013  17 oo – 19oo hod prezentace 
    20 oo   losování závodu ve slalomu 
       výdej startovních čísel 
Sobota 1.3.2013  7 3o – 8 3o  dodatečné prezentace   

8 3o – 8 45  prohlídka tratě 1.kolo -KP   
    9 oo   start 1.kola   
             10 15 – 10 3o             prohlídka tratě 2.kola -KP 
             10 45                            start 2.kola  
               12 oo – 12 15  prohlídka tratě  1.kola – 2.závod 
               12 3o    start 1.kola 
               13 45 – 14 oo             prohlídka tratě 2. kola 
                                               14 15                          start 2.kola 
             
              15 3o                vyhlášení výsledků závodů 
  
 
 
 
                      
        

NEZAPOMEŇ  NA  „ TELNICKÝ  ROHLÍK“ 
 

9.BŘEZNA  2013  !!!!!!!!!! 
 

http://www.telnickyrohlik.cz/ 
 
 
 


