
       ÚKZ žactva  - Vrbno pod prad ědem  

          Mistrovství Moravy v SG a GS 

 
 

Datum: 13. – 15. Února 2015 

Místo konání: Vrbno pod Pradědem, Areál Ski aréna Vrbno 

Druh závodu: UKZ 

Tech. provedení: SK Annaberg, z pověření KOSÚ AD KSL Moravskoslezského kraje  

Startují kategorie: Mladší žactvo (U14), starší žactvo (U16) 

Disciplíny: 2x super obří slalom, 2x obří slalom 

 První závod SG v pátek 13. února je Mistrovství Mor avy 

 V sobotu 14. února je závod v GS Mistrovství Morav y 

Přihlášky:  do 11. 2. 2015 do 20:00 hod. dle on-line systému „SLČR“   viz „SŘ“ 
2014/2015 .  Zkontrolujte si prosím, zda jste na výše uvedené adrese 
v seznamu přihlášených závodníků.   

Podmínky účasti: členství v SLČR s platným kódovým číslem, platný průkaz s lékařskou 
prohlídkou – ne starší jednoho roku, odevzdané prohlášení závodníka na 
sekretariátu OSÚ AD SLČR – tento dokument musí být podepsán zákonným 
zástupcem. Zá správnost těchto dokumentů odpovídá vysílací složka. 

Ubytování: Peras wellness hotel, Centrum Stone, Apartmány Vrbno, Hotel Anděl 

 
Prezentace:             Ve čtvrtek 12.  2. 2015 od 17:30 do 18:45 hod. – Areál Ski aréna Vrbno, ve 

srubu pod sjezdovkou – zároveň slouží jako závodní kancelář 
 
Startovné: 250,- Kč na závodníka a jeden závod. 
 
Losování: V závodní kanceláři  12.  2. 2015 od 20:00 
  
Časový program:  čtvrtek  12.  2. 2015 –  oficiální  trénink SG   
  pátek   13.  2. 2015 –  2x závod SG 
  sobota  14. 2. 2015 –  závod GS 
  neděle  15.  2. 2015 – závod GS 
  

- časový harmonogram  trénink ů bude up řesněn, volejte 777048156. 
- časový harmonogram v závodních dnech  bude up řesněn na porad ě 

trenér ů při losováních. 
 
Odvolání závodu: Od 10.  2. 2015 od 20:00 hod. na tel. 777048156  a na :  http://vysledky.czech-
ski.cz/alpske-discipliny/zavody 
 
Lékařské zajištění: Horská služba ČR – středisko Praděd, Záchranná služba Bruntál 
 



Ředitel závodu: Petr Drápala  / tel. 777048156, petr.drapala@email.cz 
 
Sekretář závodu: Bohumila Drápalová / tel. 725 511658, bohumila.drapalova@seznam.cz 
 
  
 
 
 

  

 

  


