
Mostecká 33 ~ 431 11 Jirkov
E-mail: lk-jirkov@volny.cz

www.volny.cz/lk-jirkov 

Propozice závodů Krušnohorského pohárku 1 a 2
v obřím slalomu přípravky a předžáků

!!! ZMĚNA TERMÍNU !!!

Pořádá : Pověřením KSL Ústeckého kraje úseku AD Lyžařský klub Slovan Jirkov
Termín : 13.2.2011
Disciplína : 2x obří slalom
Místo : Lyžařský areál Pyšná – malá sjezdovka
Kategorie : mladší přípravka 2005-2004

přípravka 2003-2002
předžáci 2001-2000

Přihlášky : do 10.2. 2011 do 17:00 hod
pouze prostřednictvím www.amersportscup.cz
V přihlášce uveďte kódové číslo závodníka, příjmení, jméno, rok narození  
oddíl, vedoucího družstva a jeho tel. číslo popř. e-mailovou adresu.

Odvolání : v případě nepříznivých sněhových podmínek bude odvolání závodu sděleno 
na mail, tel.čísla uvedených v přihláškách do 12.2. 2011.

Startovné : 200,- Kč za závodníka. Startovné bude vybíráno za všechny přihlášené 
závodníky, jeden zástupce za klub hradí startovné a přebírá startovní čísla. 
Startovné při dodatečné přihlášce po losování bude navýšeno o 50%.

Předpis : závody se konají podle pravidel lyžování a soutěžního řádu SL ČR pro sezónu
2010/2011 a SŘ KSL Ústeckého kraje 2010/2011. Závodníci se musí prokázat 
členským průkazem SLČR, průkazem závodníka s platnou lékařskou 
prohlídkou a prohlášením závodníka.

Prezentace : 13.2.2011 od 8.00 do 8.45 hod a vydávání startovních čísel, dolní stanice
lyžařského vleku „malá sjezdovka“

Startovní čísla : při prezentaci v závodní kanceláři. Za ztrátu startovního čísla bude účtováno
500,-Kč

Losování : 10.2.2011 dle přihlášek – startovní listina od 11.2.2011 na lk-jirkov.profitux.cz
Časový plán : 8.00 – 8.45 prezentace

8.30 – 9.00 hod. prohlídka tratě
9,15 hod. start 1. závodu
další program dle podmínek a rozhodnutí závodního výboru
30 min. po skončení 2. závodu

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

Časomíra : TagHeuer
Činovníci závodu : ředitel závodu – Naďa Procházková

velitel tratě – Lubor Vrabec
rozhodčí startu – Petr Rameš
rozhodčí v cíli – Martin Vrabec

Různé : Pořadatel si vyhrazuje právo změn v rozpise dle aktuálních podmínek.
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Naďa Procházková
ředitel závodu

IČO: 47793015 Bankovní spojení: 195030225/0300

http://www.amersportscup.cz/

