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Rozpis
Republikového klasifikačního závodu

Český pohár Žactva 2o22l23

závo du
žactva RKz - 3

Ředitelzávodu :

JiříJirman

Předseda organizačního výboru :

Jrn hrser

,-,ffii/tt spnEtar ),,W

AuřoPalácg'

Pořadatel: Z pověření osÚ no slčn l Spartak Rokytnice nad Jizerou

Technické provedení: Lyžařský klub při TJ spartak Rokytnice nad Jizerou

Datum konání: 25. až26' února 2023

Místo konání: Zimnístředisko Spartak Rokytn|ce nad Jizerou - Horní domky

Kategorie:
U 14 - Mladšížákyně a žáci ročníky narození 2009 - 20t0
U 16 - Starší žákvně a žáci ročníkv narození 2007 - 2008

Disciplíny:
obříslalom _ sobota 25.2.2023
slalom - neděle 26.2'2023

FIS homologa ce 12320/AL/17
FIS homologa ce 1,2321-/01-117

Vyhlášení výsledků, ceny
V sobotu a v neděli vždy cca 15 minut po ukončení závodu

!. až 3. místo v kaŽdé kategorii obdrží pohár, medaili, diplom a věcné ceny
4. až 6. místo v každé kategorii obdrží diplom a věcné ceny

Podmínky účasti:
Podle Soutěžního řádu SLČR/AD 2022/23, čl.4.!., pro závod platí omezeníúčasti v
souladu s čl' 5.2.10 sŘ osÚ 
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Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek :

Přihlášky pouze přes on-line systém na servisním a výsledkovém portálu SLČR/AD
(b tlp ; l1--rys le d k-vcaee"b.:s,Bi,,cz4
22.2.2023 do 20,00 hodin

odvolání, přesunutí 23'2.2Oo23 na portálu SLČR/AD (http://vysledky.czech_ski.czA

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.

Startovné: 350 Kč za závodníka a jeden závod

Prezentace: pátek24.2'2023 od1''/,00 - 18,30hodinna obazávody dle směrných čísel SLČR

Závodní kancelář: Sportovníhala Rokytnice nad Jizerou /2. den klubovna na zalomeném vleku/

1. schůze vedoucích družstev, losování: 24.2.2023 1. schůze 18,30 hod., náyazně losování y závodní kanceláři

Předpok|ádaný start
l.závodníka. katesorie

25'2.2023 v 9,00 hod v pořadídívky, chlapci
Přesný program bude dohodnut a obdrží ho vedoucí na 1. schůzi

Reditel závodu: JiříJirman

Technický delegát: Eva Kurfurstová

Předseda organ. výboru: Jrn Frser

Sekretář závodu: Miroš Hanč

Různé:
2. schůze vedoucích družstev a výdej startovních čísel na neděli se bude konat po

ukončenízávodu v sobotu v klubovně skiklubu na zalomeném vleku


