
LOKOMOTIVA TEPLICE

 AMER SPORTS CUP 2013 
Pořadatel: LO AD TJ Lokomotiva Teplice, z pověření Krajského odborného sportovního úseku 

alpských disciplin Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje 

Termín a disciplína: 10. únor 2013 –  Obří slalom

Místo  konání: Bouřňák - trať č. 1 - slalomový svah

Kategorie: U12 (předžáci 2001-2002), závod č. 8 

Přihlášky: do 7. února 2013, 19:00  na:  www.amersportscup.cz

Info:                                  Kateřina Benešová,  tel. +420734217977

Odvolání: do 7. února, 19:00  na webových stránkách:  www.amersportscup.cz

Startovné: 200 Kč / 8 EURO. Startovné bude vybíráno za přihlášené závodníky, jeden zástupce 
za klub hradí startovné a přebírá startovní čísla. Startovné při dodatečné přihlášce po 
losování bude navýšeno o 50%.

Jízdné / skipas: 200 Kč / 8 EUR. Skipasy jsou nepřenosné!

Předpis : závody se konají dle platných PLZ SLČR, SŘ SLČR, SŘ Amersports cupu a tohoto 
rozpisu. Přihlášením závodníka potvrzuje trenér/vedoucí družstva, že každý závodník 
má platný průkaz, platnou lékařskou prohlídku a odevzdané prohlášení závodníka.

Porada a losování: v závodní kanceláři, v sobotu, 9. února  od 18.00 hod.

Prezentace/start. č. : v neděli, 10. února od 8.00 hod. v závodní kanceláři. Za ztrátu startovního čísla bude 
účtováno 500,- Kč  

Závodní  kancelář : buňky Sport Centra Bouřňák, dolní stanice vleku Mikulov

Časový  rozpis: Sobota, 9.2. 18.00  porada  vedoucích a losování
Neděle, 10.2.   8.00-8.45  prezentace a vydávání startovních  čísel    

  9.15-9.45 prohlídka 1. kola O.S.  
10.00  start 1. kola O.S.

12.00-12.30 prohlídka 2. kola O.S.  
12.45 start 2. kola O.S.

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového harmonogramu
                                           Všichni závodníci a doprovod se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Vyhlášení výsledků: 45 minut po ukončení závodu

Činovníci  závodu: ředitel závodu: Pavel Mařík
předseda org. výboru:                     ing. Stanislav Volf

                                           technický delegát: Rostislav Souček

V Teplicích, dne  24.1.2013                                                      Pavel Mařík, v.r.  -  ředitel závodu                  
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