
PROPOZICE 
 

AMER FUN CUP 2015 - STOH Špindlerův Mlýn  28. - 29. 3. 2015 

v obřím slalomu  a kombinovaném závodu 

pro kategorie přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně a předžáci 

 

Všeobecná ustanovení:  

Závod je vypsán jako devátý a desátý závod  X. ročníku Krkonošského poháru Královéhradeckého kraje,  

AMER FUN CUP  2015, pro kategorie přípravky a předžactva. 

  

Pořadatel:   Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú. 

Datum konání:     28. - 29. 3. 2015 

Místo konání:     STOH - Špindlerův Mlýn        

Disciplíny:                        obří slalom - jedno kolo 

kombinovaný závod - jedno kolo - nezapočítává se do celk. hodnocení poháru 

Kategorie:  předžáci 2003, 2004 

 přípravka 2005, 2006, 2007 

Přihlášky:  do 26. 3. 2015 do 20,00 hod. 

Pouze elektronicky:  vyplněním online formuláře na stránkách www.amerfuncup.cz   

 Zkontrolujte si prosím, zda jste přihlášení v listině přihlášených. 

Losování:   pátek 27. 3. dopoledne počítačem 

Prezentace:  7,30 – 8,30 

Startovné:  200,- Kč za závodníka na závod nebo 350,- Kč na oba závody  

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

Časový program:  8,40 – 9,20 prohlídka tratě - všechny kategorie 

9,25 - start předjezdců                                 

9,30 - start prvního závodníka               

Časový harmonogram je shodný pro sobotu i neděli.  

  Pořadí kategorií: přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně a předžáci 

Vyhlášení výsledků: 30 minut po ukončení závodu, vyhlášení celkového pořadí poháru v sobotu 

následně po vyhlášení závodu  

Předpisy:  Závodí se podle platných pravidel SL ČR a soutěžního řádu alpských disciplín 

2014/2015 a pravidel X. ročníku Krkonošského poháru Královéhradeckého kraje – 

AMER FUN CUP 2015. Závodníci, trenéři a diváci se závodů účastní na vlastní 

nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost  za úrazy způsobené při závodu, 

tréninku atd.  

 Případné změny v rozpise nebo časovém harmonogramu jsou vyhrazeny 

rozhodnutím organizačního výboru.  

Ředitel závodu:  Luděk Strejček  603544671 

Sekretariát:  Eva Erlebachová 608555092 

Zdravotnické zabezpečení:    Horská služba 1210 

 

http://www.amerfuncup.cz/
http://vysledky.czech-ski.cz/zavody/seznam$4026.html


Ostatní informace:  

 jízdenky na vleky možno zakoupit se slevou na pokladně u vleku při předložení 

ALIVE kartičky SLČR 

  

trénink na trati možný volně kdykoliv, v tyčích v pátek 26.3. po domluvě a 

v závislosti na sněhových podmínkách od 13:30 do 15:30 

 

Sobotní závod je jistě zajímavý minimálně z pohledu bodů do poháru, ale v neděli jedeme o velmi 

pěkné ceny na ještě hezčí trati….. 


