
           LO TJ SLAVOJ PLZEŇ 

ROZPIS ZÁVODU 

DRUH ZÁVODU:  VEZ – veřejný závod 

NÁZEV ZÁVODU: Šumavský pohárek 2016/2017 č. 4 

POŘADATEL:   KRAJSKÝ SVAZ LYŽAŘŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE p.s. 

KATEGORIE:   U8 SUPERPŘÍPRAVKA  2009 a ml.  
U10 PŘÍPRAVKA (9-10 let) 2007-2008 

    U12 PŘEDŽACTVO (11-12let) 2005-2006 
    U14 ML. ŽACTVO (13-14let) 2003-2004 
    U16 ST.ŽACTVO (15-16 let) 2001-2002 
   
DISCIPLÍNY:   1x obří slalom (GS) 2 kola 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ: Lyžařský oddíl TJ Slavoj Plzeň  z.s. 

MÍSTO KONÁNÍ: LYŽAŘSKÝ AREÁL ARBER – VELKÝ JAVOR – Německo – Weltcupstrecke 
vlevo dole, na panaroma sjezdovka s písmenem  I Zeitmesstrecke 

 http://www.arber.de/ 

PODMÍNKY ÚČASTI: dle soutěžního řádu ŠUMAVSKÉHO POHÁRKU a dle Soutěžního 
řádu  SLČR/ÚAD pro rok 2016/2017 

- Ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou 
přilbou a páteřním chráničem 

- Vedoucí družstev odpovídají za výkonnost závodníků vzhledem k  
obtížnosti trati 

- Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, 
tréninku apod. 

- Závodníci, kteří nemají evidované prohlášení závodníka na SLČR 
se musí prokázat podepsaným prohlášením závodníka – případně 
odevzdat při prezentaci 

- Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 800,- Kč 
- Pořadatel nezajišťuje skipasy 
- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných 

událostí udělat změny v tomto rozpisu, případně odvolat závod 
- Pořadatel nepřebírá odpovědnost za veškeré pojistné události 

vzniklé během závodu Šumavského pohárku č.4 v zahraničí 
konaného dne 19.2.2017 na Velkém Javoru. Účastník závodu a 
jeho doprovod musí mít individuální pojištění, pojištění v rámci 
závodů pod SLČR platí JEN na území ČR. 

 

http://www.arber.de/


STARTOVNÉ:   250,- Kč za závodníka  

PŘIHLÁŠKY: 16.2.2017 do 20:00 hod závodníci s kódovými čísly přihlásit NUTNĚ 
online přes web SLČR, závodníci bez kódových čísel mailem na: 
dolezalma@szdc.cz (v přihlášce uveďte jméno a příjmení, rok 
narození, jméno a tel. vedoucího družstva) 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  16.2.2017 do 22:00 hod 

ODVOLÁNÍ, PŘESUNUTÍ: 17.2.2017 do 12:00 hod,  Info na tel. čísle: +420 724960622 

Pořadatel si s ohledem na sněhové podmínky vyhrazuje právo na 
změnu provedení závodů 

PREZENTACE: Prezentace  a vyzvednutí startovních čísel ve SKI AREÁLU ARBER – 
Velký Javor ve věži rozhodčích poslední budova vlevo od spodní 
stanice kabinové lanovky  

ČASOVÝ HARMONOGRAM: Provoz areálu od 8:30 hod 

KATEGORIE U14 a U16: start ve druhé boudě zdola 
- prezentace   8:00 – 8:45 hod 
- prohlídka tratě 9:00 – 9:30 hod 
- start 1. kola 9:50 hod 
- druhé kolo začíná 15min po dojetí 1. kola 
 
KATEGORIE U8 - U12: start v první boudě zdola – cesta 
- prezentace   8:00 – 09:45 hod  
- prohlídka tratě 10:00 – 10:30 hod 
- start 1. kola 11:00 hod 
- druhé kolo začíná 15min po dojetí 1. kola 
 
Vyhlášení výsledků cca 30min po dojetí posledního závodníka ve 
druhém kole kategorie U12 

 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:  Ředitel závodu:  Karel Nováček 
    Technický delegát: Ivana Sedláčková 
  
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:  MUDr. Miroslav Pytlík a Bergwacht Arber 
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