
 

 

 

LOKOMOTIVA TEPLICE   

 

Územní klasifikační závod Krajského svazu lyžařů Ústeckého kraje 

Přebor Ústeckého kraje v obřím slalomu 
 

Pořadatel : LO AD TJ Lokomotiva Teplice z pověření Krajského svazu lyžařů Ústeckého kraje  -  

úseku alpských disciplin 

Termín a disciplína : 24. února 2013 – obří slalom 

Místo  konání :  Bouřňák – Mikulov v Krušných horách, slalomový svah 

Kategorie :  Žáci, junioři, dospělí a veřejný závod. 

Účast : Účastníci ÚKZ se musí prokázat legitimací SLČR, platným průkazem závodníka 

s potvrzenou lékařskou prohlídkou a prohlášením závodníka. 

Přihlášky :  Elektronicky na adrese vysledky.czech-ski.cz do 20. února 2013, příp. na e-mail 

benesova@simware.cz, případné informace : ing. Kateřina Benešová, telefon 

731202880. 

V přihlášce uveďte jméno, kódové číslo, ročník, oddíl. Dále adresu s telefonickým 

spojením na vedoucího družstva a jeho e-mailovou adresou. 

 Uzávěrka přihlášek : středa, 20.2.2013, 20:00 
Odvolání : V případě nepříznivých podmínek bude odvolání závodu 21. února 2013 sděleno na 

adresy uvedené v přihláškách. 

Startovné : Bude účtováno za závod a závodníka - žáci 150,- Kč, dospělí 200,- Kč. 

  Startovné bude vybíráno za přihlášeného závodníka i v případě, že závodník nebude 

startovat. Pokud se závodník přihlásí po ukončení losování závodu, bude startovné 

navýšeno o 50 %. 

Pravidla : Závody se konají dle platných pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu pro 

sezónu 2012/13 ÚAD SLČR a tohoto rozpisu. 

Porada : V závodní kanceláři v sobotu 23. února 2013 od 18.00 hod. 

Prezentace : V sobotu 23. února od 18.00 hod. do 19.00 hod., možno telefonicky. 

Startovní  čísla : Budou vydávána vždy před závodem od 7.30 hod. do 8.30 hod. v závodní kanceláři. 

Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500,- Kč. 

Ceny: Medaile,poháry. 

Závodní  kancelář : Buňky Sportovního centra Bouřňák, dolní stanice vleku Mikulov. 

Časový  rozpis : sobota 23.2. neděle 24.2. 

 18.00  prezentace, porada vedoucích 7.30 - 8.30  vydáv. start. čísel, prezentace 

19.00  losování   8.45  zahájení prohlídky l. kola OSL 

   9.15  konec prohlídky l. kola OSL 

    9.30  start 1. kola OSL 

 12.00  zahájení prohlídky 2. kola OSL 

 12.30  start 2. kola OSL 

Poznámky :   Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu propozic 

 Závodníci, trenéři a diváci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí 

 Další informace: www.scbournak.cz, www.lokomotivateplice.cz 

Vyhlášení výsledků: cca 60 minut po skončení závodu 

Činovníci  závodu :  Předseda org. Výboru:  Stanislav Volf 

 Ředitel závodu:   Pavel Mařík 

 Technický delegát :  Miroslav Jalový 

 Ředitel areálu:   Tomáš Tvrdík 

 Velitel tratí :   Miloš Dlouhý 

 Velitel časomíry:   Miloš Doubek  

 

První pomoc : Horská služba ČR 
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