
	

	

SKI KLUB BUBLAVA	
 

Z pověření KOSÚ AD  Karlovarského kraje pořádá SKI KLUB BUBLAVA z.s. 
KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK – 9. závod  a paralelní slalom 

 
PROPOZICE 

Termín konání: 4.3.2017 finále OSL – závod  
5.3.2017 paralelní slalom (tento závod není bodovaný do celkového pořadí 
Krušnohorského pohárku 

 
Místo:  Ski Centrum Bublava  

4.3. – sjezdovka Stříbrný Potok (homologace CZE - 120a/10/15) 
5.3. – sjezdovka Velký Bleiberg 

 
Kategorie:  U8 –   přípravka (2009 a mladší) 
                           U10 – přípravka (2007-2008) 
                           U12 – předžáci  (2005-2006) 
                                                                                                                                                                                                       
Disciplína:         4.3. obří slalom  - 2 kola (U8 a U10 lepší kolo, U12 součet)  

5.3. paralelní slalom – bude upřesněno dle sněhových podmínek 
                                               
Přihlášky:  Pro členy SLČR pouze elektronicky na:    

www.czech-ski.com   
Zahraniční závodníci na: www.krusnohorskypoharek.cz                       
Kontaktní e-mail :   carlos.soukup@gmail.com 

 
Uzávěrka přihlášek: 2.3.2017  do 12,00 hod – platí pro OSL 4.3. 
 
V průběhu vyhlašování a následného večírku v Penzionu Bublava proběhne 
porada vedoucích družstev a trenérů a budou dohodnuty podmínky, přihlášky 
losování,…na nedělní závod 
 
Zrušení závodu:  2.3.2017 do 22,00 hod na  

www.czech-ski.com, www.krusnohorskypoharek.cz  
a na www.ski-klub-bublava.cz 

 
Startovné:  200,-kč startovné bude vybíráno za přihlášeného a losovaného 

závodníka. Dodatečné přihlášky s 50% příplatkem a zařazení 
závodníka na konec kategorie   

 



	

	

Startovní čísla: Budou vydána vedoucím družstev při prezentaci, za ztrátu bude 
účtováno 500,-kč/ks 

                                              
Skipas:  250,- kč pro závodníky s viditelně nošeným startovním číslem a 

akreditováné trenéry bude možné zakoupit u prezentace 
                                              
Závodní kancelář: Dolní stanice sedačkové lanovky (sobotní závod) 
    Dolní stanice Bleiberg (nedělní závod)   
 
Časový plán: 4.3.2017 

7,45 – 8.15 hod  prezentace a výdej startovních čísel 
8.15 hod   porada vedoucích 
8.30 – 9.00 hod prohlídka tratě 
9:15 hod start 1. Kola 

Po dojetí 1. kola bude upřesněn časový harmonogram 2.kola. Vyhlášení výsledků 
2hod po dojetí posledního závodníka (prodleva je dána nutností dopočítání 
celkových výsledků) 

 
!!! Časový harmonogram na 5.3. bude upřesněn po sobotním vyhlášení 
výsledků v Penzionu Bublava !!! na trenérské poradě. 
 
Různé: Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu Krušnohorského  
  pohárku. Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní  
  trenéři. Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní  
  nebezpečí.                  
  
Činovníci závodu:     ředitel závodu :  Karel Soukup     
                                           velitel trati:          Jaromír Kohout            
                                     rozhodčí na startu:  Jindřich Fučík      
                      technický delegát:     Tomáš Chvostek    
                             měření závodu:          Petr Körfer 
             zdravotní zajištění:   Horská služba Bublava 

  
             
  
 

 
 

PENSION BUBLAVA 
    


