
Rozpis UKZ žactva 

VELKÁ CENA DOLNÍ MORAVY 2022 

Pořadatel 
Z pověření Svazu lyžařů ČR, Krajských odborných sportovních úseků 
Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. 

Technické provedení Sportovní klub policie KOMETA Brno, z.s. 

Datum konání 17. – 18. prosinec 2022 

Místo konání 
DOLNÍ MORAVA RELAX & SPORT RESORT, Sjezdovka Slamník, Homologace číslo: SL 
– 128/11/16 

Disciplíny 
1x slalom, jednotyčový – ml. žákyně, ml. žáci 
1x slalom, jednotyčový – st. žákyně, st. žáci 

Kategorie U14 - mladší žákyně a žáci (ročníky narození 2009 – 2010) 

 U16 – starší žákyně a žáci (ročníky narození 2007 – 2008) 

Přihlášky do čtvrtka 15. 12. do 12:00 na on-line servisním a výsledkovém portálu ÚAD SLČR 

Odvolání závodů do čtvrtka 15. 12. do 16:00 zveřejněním na www.czech-ski.com 

Prezentace, porada 

Prezentace – pátek 16.12.2022 17:30 – 18:45 (všechny kategorie) 
Porada vedoucích, losování – pátek 16.12.2022 19:00 (všechny kategorie) 
Dolní Morava, chata Marcelka (prostory restaurace)  

Závodní kancelář 
Chata Kamila (dolní stanice sedačkové lanovky Sněžník) 
V průběhu závodu v prostoru cíle (dolní stanice vleku Slamník) 

Startovní čísla 
Budou vydána v závodní kanceláři (chata Kamila) od 7:45 v den závodu. Za ztrátu 
startovního čísla bude účtováno 500,- Kč. 

Startovné 350,- Kč/závodník/závod 

 

Sobota 17. 12. 2022 

Závod pro kategorie mladší žactvo 

7:45        Zahájení provozu pokladny u lanovky Sněžník 

8:00 Zahájení provozu lanovky Sněžník 

8:30 – 9:00 Prohlídka tratí I. kola SL ml. žačky, ml. žáci (2 tratě) 

9:20                       start I. kolo SL – ml. žačky 

Návazně po dojetí I. kola 
kategorie žačky 

start I. kolo SL – ml. žáci 

II. kolo návazně po ukončení I. kola dle pokynů pořadatele v prostoru cíle závodu 

Vyhlášení výsledků závodu 45 minut po dojetí posledního závodníka před chatou 
Kamila. 
VELKÁ CENA Dolní Moravy 2022: vítězi se stanou nejlepší závodníci v jednotlivých 
kategoriích. 

Neděle 18. 12. 2022 

Závod pro kategorie starší žactvo. Program dne bude shodný s předchozím 

dnem 

Vyhlášení výsledků závodu 45 minut po dojetí posledního závodníka před chatou 
Kamila. 
VELKÁ CENA Dolní Moravy 2022: vítězi se stanou nejlepší závodníci v jednotlivých 
kategoriích. 

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


Protesty Dle platných Pravidel lyžařských závodů 

Lékař závodu MUDr. Dan Wechsler ve spolupráci s Horskou službou. 

Činovníci závodu Ředitel závodu Brožek Tomáš     

Rozhodčí start Zahradník Jiří 

Měření času a výpočetní technika Tomáš Čevona 

Technický delegát: Martin Vrzgula 

Ubytování Pořadatel nezajišťuje 

Různé Závodí se dle platných PLZ a SŘ SLČR pro rok 2022/2023 

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

Všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni, za pojištění ručí vysílající 
oddíl. Všichni závodníci včetně vedoucích a trenérů se zúčastní závodu na vlastní 
nebezpečí 

Bude prováděna prezence a akreditace vedoucích územních celků a trenérů. 
Neakreditovaným nebude umožněn přístup na trať. 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. 

 

 

 Ing. Jana Zahradníková       Ing. Tomáš Brožek 

Předseda organizačního výboru           ředitel závodu 


