
 

Z pověření OSÚ AD KSL Karlovarského kraje pořádá 

TJ Horal Stříbrná, z.s. 

!!! V NEDĚLI  30.1. 2022  závod č.3 !!!  

Krušnohorského pohárku 

  

Kategorie                         U8 –   přípravka (2014 - mladší) 

                                            U10 – přípravka (2012 - 2013) 

                                            U12 – předžáci (2010 - 2011) 
 

Pořadatel:                        TJ Horal Stříbrná, z.s. 
 
Místo konání:                 Stříbrná – Bublava sjezdovka „Stříbrný potok“ 
 
Termín:                             ZMĚNA 30.1.  2022 

 

Disciplina:                 obří slalom – 2 kola 

                                          Vyhodnocení výsledných časů: kategorie U8 - U10 –lepší čas, 

                                          kategorie U12 součet obou kol. Při vyšším počtu startujících může 

                                          pořadatel změnit závod na jednokolový. 

 

Přihlášky:                      Přihlašování pouze elektronicky,. a to pro členy  SLČR přes registraci na 

                                          svazovém webu www.czech-ski.cz  do 27.1. 2022 do 18.00hod 

                                          a závodníci zahraniční přes web 

                                          Krušnohorského pohárku  www.krusnohorskypoharek.cz 

                                          Dodatečné přihlášky po termínu ukončení nejsou možné! 

 

Odvolání:                    Případné odvolání závodu bude sděleno  28.1 2022 do 17,00 hod. na  

www.czech-ski.cz  a na www.krusnohorskypoharek.cz 

 

Startovné:                   200,-kč- na závodníka 

 

Ski pas:                        250,- Kč +100,-Kč záložna kartu pro řádně přihlášené závodníky a 

akreditované trenéry. Bude  možno zakoupit ráno v kase dolní stanice 

„Stříbrný potok“ při splnění aktuálních podmínek MZČR (COVID). 

 

Prezentace:                 v den závodu v kanceláři u dolní stanice vleku 

                                         Startovní čísla budou vydávány vedoucím družstva. Za poškození, ztrátu 

                                          nebo neodevzdání  startovního čísla bude účtováno Kč 500,-. 

 

Technická ustanovení:        Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu .                                                                                              

                                                    Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři. 

                                                    Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
 
 

http://www.czech-ski.cz/
http://www.krusnohorskypoharek.cz/
http://www.czech-ski.cz/
http://www.krusnohorskypoharek.cz/


 

Časový harmonogram- ZMĚNA:    7.30-8.00   Presentace +vydávání startovních čísel 

                                                                 8.00 – 8.15 porada vedoucích družstev v kanceláři                                     

                                                                 8.30-9.00  prohlídka tratě U8, U10, U12 

                                                                 9.15- start závodu v pořadí 1 kolo  

                     U8 , U10 dívky, U8, U10 chlapci, 2 kolo -//- 

             Vlek v provozu od 8.15 

                                           Start 1. kola U12 dívky, chlapci cca 10.30h.   

                               

 

Ceny:                                     1. - 5. místo poháry, diplomy + drobné ceny 

 

Občerstvení                         možnost ve stánku u kanceláře 

 
Organizační výbor: 

                                  
                                                             Ředitel  závodu:              Jana Kortusová 731533782 
                                                             Hlavní rozhodčí:               Ing. Dana Izáková 
                                                            Časomíra :                          Tomáš Procházka, LK Jirkov 
                                                            Velitel tratě:                      Miroslav Krajník 
                                                            Závodní kancelář :           Andrea Krýzlová 
                                                            Zdravotní zajištění:       Horská služba Bublava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


