
 
 
          
 
 

LEKI CUP 2023  
Pohár Libereckého kraje 

www.lekicup.cz 
 
 

   
 
 
 
 
Datum: 
Místo konání: 
Název soutěže: 
 
Tech. provedení: 
 
Startují kategorie:  
 
 
 
Disciplíny:  
Soutěží se dle:  
Podmínky účasti: 
 

 

Přihlášky: 

 
 
 
 
Sobota 4. února 2023 
Skiareál Paseky nad Jizerou, Pizár 
Leki Cup 2023 

 
Ski klub Ještěd, z. s., z pověření KOSÚ AD Libereckého kraje 
 
mladší přípravka dívky a chlapci  - U8 (ročník 2015 a mladší)  
přípravka dívky a chlapci   - U10 (ročník 2013–2014) 
předžactvo dívky a chlapci  - U12 (ročník 2011–2012)  
 
2 x obří slalom  
Soutěžního řádu alpských disciplín 2022/2023 a Pravidla LZ. 
https://www.lekicup.cz/soutezni-rad.html  
 

 
Do čtvrtka 2. února 2023 do 18:00 hod. Vyplněním on-line 
formuláře na http://vysledky.czech-ski.com/zavody nebo na e-mail: 
skiklubjested@seznam.cz. Pokud závodník nebude ve čtvrtek 
2.2.2023 do 18:00 hod v listině přihlášených, pojede ve své 
kategorii na konci závodního pole. Podobně budou zařazeni 
dodatečně přihlášení závodníci při prezentaci v den závodu. 

https://www.lekicup.cz/soutezni-rad.html
https://www.lekicup.cz/soutezni-rad.html
http://vysledky.czech-ski.com/zavody
skiklubjested@seznam.cz


 
Prezentace: sobota 4. února 2023 od 7,30 do 8,45 hod v „Útulně“ pod restaurací 

(parkoviště P4).  
Startovní čísla budou předána na prezentaci. 

 

Startovné: 300,- Kč za závodníka a jeden závod, závodníci přihlášení u 
prezentace 350,-Kč za závodníka a závod, 500,-Kč za závodníka a 
dva závody. 

 
Permanentky: celodenní permanentka za 480,-Kč u prezentace. 

 
Losování: dle SŘ Leki Cupu 2023. 
 
Pořadí kategorií: ml. přípravka dívky, chlapci, přípravka dívky, chlapci, předžačky, 

předžáci. 
 

Trénink GS:  pátek 3. února 2023 od 8:30 do 10:30 hod. 

 

Program závodu: 7:30 – 8:30 prezentace a vydání startovních čísel 
8:45 – 9:30 prohlídka 1. závodu  
9:45 start první závodnice ml. přípravky, další časový program dle 
pokynů organizátorů. 
12:00 předpokládaný start 2. závodu 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu. 

 

 

Parkování:   Parkoviště ski areálu. 
 

 

Vyhlášení výsledků: 30 minut po dojetí posledního závodníka 2. závodu v prostoru cíle. 
 

Odvolání závodu: Telefonicky do 2. února 2023 od 18,00 hod na tel.,    

 na: http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody  
 Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,- Kč 

 
 
Ředitel závodu: Michal Pietrak  tel.: 724 366 449 

Sekretář závodu: Petra Novotná  tel.: 602 142 939 
Hlavní rozhodčí: Stanislav Hofman  tel.: 736 200 600 
 
 
 

  

http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody

