
  
 

Rozpis  závodu  

MADEJA SPORT cup 2022 

Mistrovství MSK 2022 pro kategorie přípravka a předžactvo 

Název závodu: MADEJA SPORT cup 2 x OSL, Mistrovství MSK 2022 

Datum: 19. 3. 2022 

Startují kategorie: přípravka a předžáci U10, U12 (viz. Soutěžní řád MADEJA SPORT cup) 

Disciplíny: 2 x obří slalom, 1. závod bude vyhodnocen Přebor MSK 2022 pro kategorie     

přípravka a předžactvo“ 

Technické provedení:  SKI Vítkovice-Bílá z.s., Bílá, GPS: N - 49°26'34.177", E - 18°27'28.127"E   

Přihlášky: formou on-line přihlášky do systému SLČR do pátku 18.3.2022 do 12,00 hod                                     

Startovné:  200,-Kč/závod  

Odvolání:   17. 3. 2022 na webu SLČR a www.skibila.cz;  

Závodní kancelář:  V provozní budově SKI Areálu.  

Prezentace:  Sobota 19 3. 2022 – 7:15 až 8:00 hod. v bufetu Špicar vč. vydání čísel 

 V 8:10 hod. porada trenérů v prostoru u bufetu Špicar 

Časový program: Sobota, 19. 3. 2022 

OSL č. 1       MADEJA SPORT cup, Mistrovství Moravskoslezského kraje 

Prohlídka tratě: 8:15 – 8:45 hod.     

Start 1. závodu 9:00 hod.      

OSL č.2       MADEJA SPORT cup 

Prohlídka tratě: čas bude upřesněn na místě rozhlasem 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu!                 

Vyhlášení výsledků: V sobotu odpoledne bude vyhlášení výsledků do 45 minut po ukončení závodu.       

                                         Mistrovství MSK 

2x závod MADEJA SPORT CUP samostatně  

Vyhlášení celkových výsledků seriálu MADEJA SPORT CUP v sobotu v 18:00 v areálu na jihu. 

Ubytování:                      Pořadatel nezajišťuje. Možnosti zajištění ubytování v okolí Bílé: 

Horská chata Bílá rezervace@chatabila.cz   558690114 

  Hotel Bauer  recepce@hotelbauer.cz    602730012 

VSC Bílá    recepce@vscbila.cz                          607625502 
                         Apartmány na Faře     rezervace@apartmanynafare.cz          725222113 

                       Ondrášův Dvůr  info@ondrasuv-dvur.cz    731682395 

Bezručova škola info@bezrucovaskola.cz  604318468           

Různé 

o závodí se podle platných PLZ a SŘ SLČR pro rok 2021/22;  

o všichni účastníci závodů se zúčastní na vlastní nebezpečí; 

o závodníci jsou povinni použít přilby opatřené štítkem „Confirm to FIS Specifications RH 2013“, bez 

tohoto označení nebude závodník připuštěn na start; 

o k účasti na poradách a k podání protestu je oprávněn pouze akreditovaný vedoucí nebo trenér; 

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

o všichni účastníci závodů se budou řídit platnými protiepidemickými opatřeními vyhlášenými vládou 

ČR.  

 

 

   Petr Ochmann  

  Ředitel závodu  
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