
   
 

 

 

  1/2 

Rozpis UKZ   

 v alpském lyžování žáků 2018/2019 

a 

přeboru Moravy a Slezska v SG 2019 
 

1. Pořadatel: KOSÚ AD MSK  

2. Technické provedení: SKI Vítkovice-Bílá z.s. 

3. Datum konání: 8. 1. 2019 

4. Místo konání: Bílá v Beskydech     GPS:  N -  49°26'34.177", E - 18°27'28.127"D 

5. Disciplíny:   2 x super G 

6. Startující:  Žáci a žačky ročníků:  2003 – 2006, kategorie U14 a U16.  

7. Přihlášky:  formou on line přihlášky do systému SLČR – viz SŘ 2018/2019 

8. Odvolání závodů:   do 4.1. 2019 a to, zveřejněním na www.slcr.cz  a na www.skibila.cz      

9. Prezentace: V závodní kanceláři v Bílé v pondělí 7.1. 2019 od 16.00 do 18.00 hod. 

10. Losování:  V závodní kanceláři v pondělí 7.1.2019 v 19.00 hod.   

11. Startovní čísla:  Startovní čísla budou vydána ihned při losování vedoucím družstev. 

Za ztrátu startovního čísla bude vybíráno 500,-Kč. 

12. Startovné:  250,-Kč za závodníka/závod a start přihlášených do 6.1.2019. Později 

přihlášený závodník zaplatí startovné 400 Kč /závod. 

13. Trať  Závodní sjezdovka  č.2 - Modrá sjezdovka  

 Homologace číslo:   SG- 134/10/17  

14. Časový program: 

       Pondělí 7.1. 2019 

                                                07:30- 09:30  neoficiální trénink na uzavřené závodní  trati 

 

16:00 – 18.00  příjezd výprav a prezentace 

19:00   porada vedoucích, losování SG obou závodů 

 

        Úterý  8.1. 2019  

                                                8:10 – 9:10  prohlídka tratě SG I. závod -  všechny kategorie. 

 9:25  start I. závodu   -  ml. žačky, st.žačky, ml.žáci, st.žáci  

 

12:00 – 12,45 prohlídka tratě II. závodu – všechny kategorie 

13:00 -           start II. závodu -  ml. žačky, st.žačky, ml.žáci, st.žáci 

 

Po ukončení I. závodu  bude provedena úprava tratě, příp. korekce, pokud to bude stav tratě 

vyžadovat. Bližší bude upřesněno na poradě vedoucích. 

                                      
  Po ukončení  II. závodu bude provedeno vyhlášení výsledků z obou závodů.  

  Jeden ze závodů bude vyhlášen jako mistrovský závod Moravy a Slezska a budou vyhlášení přeborníci    

  Moravy a Slezska v  SG v jednotlivých kategoriích. 

 

15. Závodní kancelář: Zasedací místnost v budově SOUŠ v Bílé (naproti Ski areálu) a ve 

věži rozhodčích v průběhu závodu. 

http://www.slcr.cz/
http://www.skibila.cz/
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16. Protesty: Dle pravidel lyžařských závodů. 

17. Zdravotní služba: Zajištěna na stanovišti HS. Pořadatel požaduje u všech účastníků 

úrazové pojištění. 

18. Činovníci závodu:  

Ředitel závodů Ing. Martin Vrzgula               

gulaVrzgulaJaromír 

Vlček 
Sekretář, hospodář závodu Ing Stanislav Olšák 

Velitel měření času a výpočetní techniky  Ing. Igor  Vala 

Rozhodčí na startu Ing. Martin Kutáč    

KacířVrzgula Velitel tratě Jaroslav Vrzgula 

Technický delegát  

 
Alena Danihelková 

 

  20.   Ubytování:                      Pořadatel nezajišťuje. 

                                              Možnosti zajištění ubytování v okolí Bílé: 

                    Horská chata Bílá rezervace@chatabila.cz  558690114 

           Hotel Bauer  hotelpokrok@post.cz   558690064 

           Ubytovna SOŠ Bílá      ubytovani@sosfm.cz                          607625502 

                                 Apartmány na Faře       rezervace@apartmanynafare.cz         725222113 

                                 Ondrášův  Dvůr             ondrasuvdvur@ondrasuvdvur.cz   558690042 

                                  
 

21.  Různé 
- závodí se podle platných PLZ a SŘ SLČR pro rok 2018/2019 a soutěžního řádu odborného   

  sportovního úseku alpských disciplín a soutěžního řádu Krajského svazu lyžařů pro T, M, B  

  - krajů platných pro závodní období 2018/19.; 

- k účasti na poradách a k podání protestu je oprávněn pouze akreditovaný vedoucí nebo trenér, 

podmínkou je členství v SLČR potvrzené průkazem pro rok 2019; 

- pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení změny programu závodů, případně místa závodní kanceláře.  

  

 

 

 

 Ing. Stanislav Olšák Ing. Martin Vrzgula 

 Předseda organizačního výboru Ředitel závodů 
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