
 
 

 

 

 

 

 
Pořadatel : Svaz lyžařů Plzeňského kraje 
Technické provedení : SK Arnika Plzeň  
 

Místo konání : Špičák na Šumavě, vlek Michálek (Spodní Šance) 
 
Datum konání : sobota 19.3.2022 
 

Disciplína: obří slalom ( dvě kola ) 
 

Kategorie : superpřípravka – ročník 2014 a mladší   
 přípravka U10 - ročník 2013 - 2012 
 předžactvo U12 – ročník 2010 -2011 
 mladší žactvo U14 – ročník 2008–2009 
 starší žactvo U16 – ročník 2006 - 2007  
 

Přihlášky: do 16.3.2022 – přihlašování elektronicky, a to pro členy SLČR přes registraci 
na svazovém webu http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody, 
ostatní – neregistrovaní ve SLČR pošlou přihlášku na e-mail: 
sel.sro@seznam.cz - v přihlášce uveďte příjmení, jméno a  rok narození 
závodníka a e-mail a tel.vedoucího družstva. 

 

Prezentace : telefonicky v pátek 18.3.2022 18,00 – 19,00hod. na telefonech : 603510295, 
733190134.                    

 

Startovné : 300,-Kč + 50,-Kč za pozdní prezentaci 
                                

Časový rozvrh:  12:45 – 13:15 – výdej čísel  
 13:30 – 14:00 – prohlídka  
 14:00 – start  1. kola 
 - druhé kolo půl hodiny po dojetí prvního kola 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu provedení závodu s ohledem na sněhové podmínky. 
 

Vyhlášení výsledků : po dojetí závodu bude vyhlášení celkového pohárku 2020 
  půl hodiny po dojetí druhého kola bude vyhlášen pohárek 2022 
  Po vyhlášení bude ohňostroj. 
.  
Odvolání závodů : do 17.3.2022 
 

Další informace:  
- soutěží se podle soutěžního řádu pro Šum.  pohárek a pravidel lyž. závodů 
- závodníci musí mít ochrannou přilbu  
- závodí se na vlastní nebezpečí 
- za poškození nebo ztrátu start. čísla pořadatel účtuje 300,-Kč 
- při prezentaci trenér předloží průkazky svazu lyžování všech závodníků – závodníci, 

jejichž průkazky nebudou předloženy, nebudou vyhodnoceni v celkovém Pohárku. 
- všichni účastníci závodů se budou řídit platnými protiepidemickými opatřeními 

 
Činovníci závodu : ředitel závodu: Sedláčková Ivana  
 velitel kontrol: Doležal Karel 
 sekretář závodu: Sedláčková Ivana ml. 
 velitel tratě: Ing. Hrbáček Jiří 
 arbitr: Ing. Kabát Jaroslav 
 počítačové zpracování: Ing. Doležal Martin 

ROZPIS 
 

Šumavský pohárek č.6 
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