
 

 
 

Rozpis závodů RKZ 4 a MČR žáků v GS 
 

Pořadatel:   z pověření OSÚ AD SLČR 
Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z. ú.  
Ski Team Sv. Petr z.s. 

Datum konání:                  20. – 23. 3. 2023 

Místo konání:     
 

Špindlerův Mlýn –Svatý Petr, červená  
Špindlerův Mlýn – Stoh 

Disciplíny:   
 

1 x super-G      (plus trénink SG) 
2 x obří slalom 

Kategorie: 
 

U14 - mladší žákyně, mladší žáci 
U16 - starší žákyně, starší žáci 

Přihlášky:  od 16.3.2023 0:00 hod. do 17.3.2023 23:59 hod. 
elektronicky na http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody  

Odhlášení: elektronicky do 18.3.2023 20:00 hod. 

Podmínky účasti:  dle SŘ OSÚ AD 2022/2023  
pro závod platí omezení účasti v souladu s čl. 5.2.10 SŘ OSÚ AD 2022/2023 
závodníci a doprovod se účastní závodu na vlastní nebezpečí 
všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni 

Prezentace: 19.3.2023 17:00 – 19:00 hod. v závodní kanceláři  

Startovné: 
 

350,- Kč za závodníka a jeden závod 
jízdné 300,-Kč / den   
při prezentaci bude možné zakoupit stravenky na oběd v restauraci hotelu 
Stoh za 200,- Kč (polévka + hlavní jídlo) 
za trénink SG nebude vybíráno startovné výměnou za pomoc trenérů při 
trénincích a závodech (síťování, stavba resp. balení tratě, stahování…) 

1. porada vedoucích družstev: 19.3.2023 v 20:00 hod. v závodní kanceláři 

Závodní kancelář:  Hotel Stoh  
adresa:  Svatý Petr 205, 543 51 Špindlerův Mlýn 

Program: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pondělí 20.3.    
- obří slalom RKZ (Stoh) 

úterý 21.3.       
-  trénink super-G (červená) 

středa 22.3.      
- super-G RKZ  (červená) 

čtvrtek 23.3. 
- obří slalom MČR (červená) 
- vyhlášení Českého poháru žactva 

Časový program:   bude upřesněn na 1. poradě vedoucích družstev  
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Vyhlášení výsledků: každý den cca 30 minut po ukončení posledního závodu  
vyhlašuje se 1. – 3. místo 
 
Vyhlášení celkových výsledků Českého poháru žactva 2022/2023 proběhne ve 
čtvrtek po posledním závodu RKZ. 
V ČP budou vyhlášení závodníci do 6. místa v každé kategorii + družstva 

Zdravotnické zabezpečení:    Horská služba 

Ubytování:    pořadatel nezajišťuje  

Organizační výbor:  ředitel závodu:      Ladislav Forejtek 
velitel tratě:           Jan Čermák 
sekretář:                 Eva Erlebachová 

Různé: závodí se podle platných PLZ a SŘ SLČR pro rok 2022/2023 
pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu závodů 

 

 

 


