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Mistrovství Středních Čech předžactva v obřím slalomu 

Pohár AŠ MB žactva – vstupní závod žactva 

Pohár AŠ MB dospělých – veřejný závod 
 

 

 

Pořadatel: LO TJ AŠ Mladá Boleslav 

Datum konání: neděle 17. 1. 2016 

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, ski areál Horní Domky – Slalomák 

Disciplíny: Obří slalom – jednobrankový, jednokolový 

Kategorie: Mladší přípravka (ročník 2008 a mladší) 

 Přípravka (ročníky 2007 až 2006) 

 Předžáci (ročníky 2005 až 2004) 

 Žáci ml. (ročníky 2003 až 2002) 

 Žáci starší (ročníky 2001 a 2000) 

 Muži a ženy (ročník 1999 a starší) 

Přihlášky: elektronicky přes web CZECH-SKI.com, nebo e-mailem na 

adresu webmaster@skimb.cz  nejpozději do 15. 1. 2016 
18:00, uveďte kódové číslo, jméno, ročník a oddíl závodníka 

Závodní kancelář: vestibul LD Horní Domky („přibližovák“), kancelář je otevřena od 7:45 

Prezentace: předžactvo (přípravka ml., přípravka, předžáci) do 9:00 

 žactvo a dospělí (žáci ml. + st., muži, ženy) do 11:15 

Startovné: 690,- Kč (celodenní skipas na celý areál v ceně startovného) 

Program: 8:45 – 9:30 prohlídka tratě OS pro závod předžactva 

 9:45 start závodu předžactva v pořadí ml. přípravka, přípravka, předžáci 

 11:30 – 12:00 prohlídka tratě OS žáci a dospělí 

 12:15 start závodu žactva a dospělých 

Ceny: předžactvo – 6 nejúspěšnějších v kategorii obdrží diplom, první 
3 závodníci obdrží poháry 

 žactvo a dospělí – 3 nejúspěšnější v kategorii obdrží diplom a 
pohár 

Vyhlášení: 30 minut po dojetí posledního závodníka v daném závodě 

Vyhlášení proběhne před bufetem ‘U Zalomenýho‘ 
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a) Odvolání závodů do 15. 1. 2016 na e-mailu uvedeném v přihlášce nebo přes web czech-ski.com 

b) Přihlášení v den konání závodů je možné v závodní kanceláři. Závodník se nezúčastní losování. 

c) Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, které sdělí při prezentaci. 

d) Závodníci musí při závodě použít ochranné přilby a doporučujeme ochranné bederní pásy. 

e) Závodníci a činovníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí a musí být řádně pojištěni. 

f) Za ztrátu startovního čísla účtujeme 500,- Kč. 

g) Ubytování, stravování a dopravu pořadatel nezajišťuje. 

h) Celodenní skipas za cenu 470,- Kč je možné zakoupit pro trenéry, rodiče a doprovod v závodní 
kanceláři. 

 

 

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ 

místo konání závodu 

VYHLÁŠENÍ                               

Bufet u Zalomenýho 
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Činovníci závodu 

Předseda organizačního výboru………………………………………….. Řezáč František     (tel. 603252832) 

Ředitel závodu …………………………………………………………………... Doležal Zdeněk     (tel. 603245532) 

Technický delegát .............................................................................................................. Setunský Pavel 

Hlavní rozhodčí ..................................................................................................................... Veselý Daniel 

Velitel trati ................................................................................................................................. Verner Jiří 

Sekretář ………………………………………………………………………………. Fejfar Jiří   (tel. 737210654) 

 

 


