
 

 

 

Rozpis závodu žactva série STÖCKLI CUP 2018 
lyžařský oddíl SK Janské Lázně 

Pořádá z pověření ÚAD Královéhradeckého kraje svazu lyžařů 

Ve spolupráci se společností Ski Resort Černá hora - Pec  

závod v obřím slalomu a slalomu, 
v neděli jako mistrovství Královéhradeckého kraje ve slalomu 

 
Termín:  10. a 11. března 2018 

Místo:   Černý Důl – sjezdovka Špičák 2  

Disciplíny: 10.3. obří slalom – jednoterčový  

11.3. slalom - jednotyčový 

Kategorie:  U14 mladší žákyně a žáci   - ročník 2004 a 2005 

                               U16 starší žákyně a žáci   - ročník 2002 a 2003 

Přihlášky: do 8. března 2018, do 20.00 hodin on-line na servisním a výsledkovém portálu 

SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz/ ) 

Odvolání: do 8. března 2018, do 20.00 hodin on-line na servisním a výsledkovém portálu 

SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz/ ) 
 

Závodní kancelář: budova „Ski baru Kulaťák“ v prostoru dojezdu sjezdovky U lomu 1,2 
 

Startovné:  250,- Kč za závodníka a závod 

Losování:  pátek  9. Března 2018 od 19. hod. počítačem  

Prezentace       : sobota 10. 3. 2018 a neděle 11.3. 2018 od 7.30 do 8.30 hod. Skibar Kulaťák v 

prostoru dojezdu sjezdovky U lomu 1,2 

 

Časový program : sobota 10. 3. 2018: 8:35 - 9:05 hod.: prohlídka tratě I. kola žákyň i žáků 

Obří slalom 9:15 hod.: start I. kola závodu, v pořadí mladší a starší 

žákyně, mladší a starší žáci 

11:30-12:00: předpokládaná prohlídka tratě II. kola žákyň i 

žáků  

 12:15 hod.: předpokládaný start II. kola závodu, v pořadí 

mladší, starší žákyně, mladší, starší žáci 

 

neděle 11. 3. 2018: stejný časový harmonogram jako v sobotu. Ve slalomu 

slalom    budou postaveny 2 tratě. Závod je vypsán jako Mistrovství 

Královéhradeckého kraje ve slalomu. 

 

Protesty:            Lze předložit dle platných lyžařských pravidel s doplňky oproti příslušnému vkladu. 

 

Další informace : Závodí se dle platných pravidel vydaných Svazem lyžařů České republiky a                                 

soutěžního řádu pro sezónu 2017/2018. Závodníci, činovníci, trenéři a diváci se 

zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za 

úrazy způsobené při závodu, tréninku atd. Případné změny v rozpise nebo časovém 

harmonogramu jsou vyhrazeny rozhodnutím organizačního výboru, budou-li to 

vyžadovat povětrnostní nebo jiné závažné důvody. Ubytování pořadatel nezajišťuje.  

Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500 Kč. 
 

Ceny:                            vyhlášení vítězů v sobotu i v neděli do 30-ti min. po dojetí posledního závodníka  

první tři závodníci obdrží diplom, pohár a drobnou cenu  - výsledky závodu se 

započítávají do Krkonošského STÖCKLI Cupu. 
 

 

Hlavní činovníci : technický delegát: Luboš Dlabola 

  ředitel závodu:   Mgr. Filip Bejdák 

hlavní rozhodčí:  Mgr. Pavel Šedivý 

sekretář závodu: Gabriela Matasová 


