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Z pověření ÚAD Ústeckého kraje pořádá SKI klub Telnice 

AMER SPORTS CUP 2014 –závod I. 
     

Rozpis závodu 

 

Druh závodu  :   Veřejný závod 

Název závodu  :  AMER SPORTS CUP - Krušnohorský pohárek 

       

Termín závodu :  11 .ledna 2014 

Místo konání závodu :  Zadní Telnice 

Trať   :  „Macháček“ homol.č. 031/02/97 

 

Kategorie    U 12  předžáci ročníky  2002 - 2003 

       

Disciplina  :  kombinační závod     2 kola 

      /dle SŘ odst. 2.8./ 

Přihlášky  :  do čtvrtka 9.1.2014 na web stránkách 

      www.amersportscup.cz 

      případně na e-mail :  zavody-telnice@seznam.cz  

       

startovné  :  200,- Kč / 8 EU 

      bude vybíráno za přihlášeného a losovaného závodníka, 

      Dodatečné přihlášky po losování bude startovné: + 50% 

 

Ubytování  :   - Chata OLYMPIE tel.603 246 426 www.chataolympie.cz 

     informace o dalších ubytovacích kapacitách jsou k 

        dispozici na stránkách areálu www.ski-telnice.cz 

 

Závodní kancelář :  SKI domky v Zadní Telnici – chata „S“ 

Losování   :  na základě přihlášek v pátek 10.1.2014 ve 20 oo hod 

Prezentace a výdej start.čísel : v sobotu 11.1.2014 od 7,30 hod do 8,30 hod 

Ceny   :  1.-3.místo pohár,medaile,diplom,věcná cena 

      4.-5.místo medaile,diplom 

Různé    :  -závodí se dle pravidel lyž. závodů  SL ČR a SŘ  20/11 

      a SŘ pro Amer sports cup 

- závodník musí být vybaven ochranou přilbou pro GS 

- závodníci,činovníci závodu a doprovod závodníků se 

zúčastní na vlastní nebezpečí 

- druhé kolo závodu startuje ve stejném pořadí jako 

první kolo 

- závodník, který nedokončí 1.kolo startuje ve druhém  

kole, ale čas mu nebude započítán do celkového 

pořadí 

- informace o případném odvolání závodu bude 

sdělena na uvedené kontakty a to ve čtvrtek 9.1.2014 

do 18,00,  web stránkách SLČR i areálu Telnice  

http://www.chataolympie.cz/
http://www.ski-telnice.cz/
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činovníci závodu: 

 

předseda organizačního výboru :   ing.Jindřich H olinger  605119775 

sekretář závodu   : Dagmar Holingerová  777307978 

technické zabezpečení  : Tomáš Příhoda 

zdravotní zabezpečení  : Horská služba Telnice 

měření závody/výsledky  : ing. Jan Škopek  731106235 

 

 

ředitel závodu    : ing. Petr Pohl   724326655 

rozhodčí na startu   : Ladislav Kožíšek 

rozhodčí v cíli    : Dagmar Macháčková 

velitel trati    : Jaroslav Holinger 

technický delegát Amer spors cup : Karel Soukup     602266014 

 

časový plán : 

 

pátek  10.1.2014  od 19,30 možná prezentace, schůze a ve 20,00  losování závodu 

 

sobota 11.1.2014  7,30 –8,30 prezentace a výdej startovních čísel 

     8,30 –9,00 prohlídka tratě 

     9,15 – start 1.kola závodu 

      

     Časový harmonogram startu 2. kola bude upřesněn 

 

     12,45   vyhlášení výsledků závodu 

 

 

 
8. března 2014 
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