
ROZPIS 
Šumavský pohárek č.2 a 3 

 
Pořadatel:                     Svaz lyžařů Plzeňského kraje  
Tech. provedení:         TJ SA Špičák ve spolupráci s SK Arnika Plzeň 
Datum provedení:       17. a 18. 1. 2015 
Místo konání:               Ski areál Špičák na Šumavě  - sjezdovka č.5 ( č.1 ) 
Disciplína:                     obří slalom / dvě kola / 
 
Kategorie:                     superpřípravka       -   2008 a mladší 
                                        U10 přípravka          -  2005 - 2007 
                                        U12 přípravka          -  2003 - 2004                                                        
                                        U14 mladší žactvo   -  2001 - 2002   
                                        U16 starší žactvo     -      99 - 2000 
 
Přihlášky:                      do  14.1.2015 na e-mail :atoman@volny.cz / v přihlášce uveďte jméno a příjmení,rok                                                    
                                        narození ,jméno a tel.vedoucího družstva / 
 
Prezentace:                  v pátek 16.1.2015 ve věži rozhodčích na Špičáku od 18,30- do 19.00 nebo telefonicky  
                                        na telefon 736 670 876 /Kabát / nebo 604 234 505 /Koryťák / 
 
Startovné:                   200,- Kč/závod + 50,- Kč za pozdní prezentaci 
 
Tech. ustanovení:     - soutěží se dle Pravidel lyžařských závodů a Soutěžního řádu AD SLČR pro rok 2015 a        
                                      Soutěžního řádu Šumavského pohárku 2015 

- vedoucí družstev odpovídají za výkonnost závodníků vzhledem k obtížnosti družstev 
- závodníci musí mít ochrannou přilbu 
- závodníci se musí prokázat platným průkazem SLČR / bez průkazu závodníka 

nebudou uvedeny ve výsledkové listině / 
- závodí se na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy 

způsobené při závodě ,tréninku ,atd. 
- za ztrátu nebo poškození startovního čísla bude účtováno 800,-Kč 
- pořadatel nezajišťuje jízdenky 

Odvolání závodů:       do 14.1.2015 
 
Časový rozvrh:           8,00 – 8,30   - výdej startovních čísel  ve věži rozhodčích 
/ pro oba dny /           9,15 – 9,45 prohlídka tratě 
                                       10,00 start 1.kola 
                                        -druhé kolo začíná cca 30 min po dojetí 1.kola v závislosti na přestavbě trati  
 
Vyhlášení výsledků:    cca 45 minut po skončení závodu u věže rozhodčích 
 
Soutěžní výbor:           ředitel závodu:                                          Koryťák Milan 
                                       technický delegát:                                    Sedláčková Ivana 

 arbitr a předseda soutěžního výboru:  Sedláček Jindra 
                                    
 

 

 
LO TJ SA Špičák                                                                                                                            V Klatovech 5.2.2015 


