
                                                                                   

                                                                                                     

Rozpis VELKÁ CENA DOLNÍ MORAVY 2022 

+ Přebor JmK PaP 2022 

DOLNÍ MORAVA 

Pořadatel OSÚ AD SLČR Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje 

Technické provedení LK SKP KOMETA BRNO 

Datum konání 30.1.2022 

Místo konání HORSKÝ RESORT Dolní Morava 

Disciplíny 

vyřazovací závod (jednoterčový slalom, min. vzdálenost bran 12-14 m) 
Přebor JmK 2022 pro kategorie U10 přípravka a U12 předžactvo bude 
vyhodnocen jako součet 1. a2. kola 

Kategorie 
U10 – Přípravka dívky, přípravka chlapci (ročníky 2012, 2013, 2014) 

U12 – Předžákyně, předžáci (ročníky 2010, 2011) 

Přihlášky do 27.1. 2022 do 12:00 na on-line servisním a výsledkovém portálu ÚAD SLČR 

Odvolání závodů do 27.1. 2022 do 16:00 zveřejněním na www.czech-ski.com 

Prezentace prostor restaurace objektu Marcelka – viz Časový program 

Losování 

1.kolo_závodníci startují ve svých kategoriích dle věku od nejmladšího.  Pořadí 
kategorií přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně, předžáci. 

2.kolo_ závodníci startují ve svých kategoriích dle věku od nejmladšího.  Pořadí 
kategorií přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně, předžáci. 

3.kolo_startuje 15 nejlepších závodníků v každé kategorii dle součtu časů 1. a 2. 
kola od nejhoršího po nejlepší čas. 

Startovní čísla 
Budou vydána při prezentaci vedoucím družstev. Za ztrátu startovního čísla bude 
účtována smluvní pokuta ve výši 300,- Kč. 

Startovné 250,- Kč/závodník 

Tratě Sjezdovka 2a – Kamila, start 880 m n.m., délka tratě cca 550 m 

 Homologace číslo: 146/10/18 

Časový program 

Neděle 30.1.2022 

8:00 – 9:00 prezentace a vydání startovních čísel 

9:00 – 9:15 porada vedoucích družstev (u závodní kanceláře) 

9:15 – 9:45          prohlídka trati  

10:00                       start  

Jednotlivé jízdy vyřazovacího závodu budou probíhat návazně po ukončení 
předchozí jízdy. 

Vyhlášení výsledků 45 minut po dojetí posledního závodníka před chatou Kamila. 
V kategoriích přípravka a předžactvo bude vyhlášeno 6 nejlepších závodníků, první 
tři obdrží medaile, diplomy a věcné ceny, ostatní diplomy. 

http://www.czech-ski.com/


                                                                                   

Závodní kancelář Chata Kamila (dolní stanice sedačkové lanovky Sněžník) 

Protesty Dle platných Pravidel lyžařských závodů 

Lékař závodu MUDr. Dan Wechsler ve spolupráci s Horskou službou. Závodníci, činovníci a 
diváci se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí 

Činovníci závodu Ředitel závodu Brožek Tomáš 

Měření času a výpočetní technika Měřící skupina Říčky 

Ubytování Pořadatel nezajišťuje 

Různé Závodí se dle platných PLZ a SŘ 2021/2022 

Pořadatel upozorňuje na povinnost každého závodníka mít na sekretariátu SLČR 
odevzdané Prohlášení závodníka podepsané zákonným zástupcem.  

Pokud závodník nebude ve čtvrtek 27. 1. 2022 do 12:00 hod v listině přihlášených, 
pojede ve své kategorii na konci závodního pole. Podobně budou zařazeni 
dodatečně přihlášení závodníci při prezentaci v den závodu. 

K účasti na poradách a k podání protestu je oprávněn pouze akreditovaný vedoucí 
nebo trenér, podmínkou je členství v SLČR potvrzené platným průkazem 

Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení změny programu závodů, případně míst 
závodní kanceláře 

Pořadatel upozorňuje, že povinností jak každého závodníka, tak i realizačního 
týmu a případného doprovodu, bude dodržování aktuálních vládních nařízení a 
opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 včetně splnění stanovených 
podmínek pro účast na sportovní akci. 

 

 Jana Zahradníková                                                Tomáš Brožek 

Předseda organizačního výboru                        Ředitel závodu 
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