
pověření ÚAD Karlovarského kraje pořádá
SKI KLUB BUBLAVA, z. s.

5. března 2023

KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK závod č. 8
+ veřejný závod žactva

v kategoriích: U8 – superpřípravka (2015 – mladší) KP 8

U10 – přípravka (2013 – 2014) KP 8

U12 – předžáci (2011 – 2012) KP 8

U14 - U16 veřejný závod

Pořadatel: SKI KLUB BUBLAVA, z.s.; www.ski-klub-bublava.cz

Místo konání: Skiareál bublava – Stříbrná, sjezdovka Stříbrný potok

Termín: 5. března 2023

Disciplina: obří slalom – 2 kola
Vyhodnocení výsledných časů: kategorie U8-U10 –lepší z obou kol,
kategorie U12 součet obou kol. Při vyšším počtu startujících může
pořadatel změnit závod na jednokolový.
Kategorie U14-16 obří slalom 2 kola až po odjetí kat U12

Přihlášky: „KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK – závod č.8“:
Přihlašování pouze elektronicky, a to pro členy SLČR přes registraci na
svazovém webu www.czech-ski.cz a závodníci zahraniční přes web
Krušnohorského pohárku www.krusnohorskypoharek.cz .

Uzávěrka přihlášek: Čtvrtek 2.3.2023 do 20:00 hodiny
Dodatečné přihlášky po termínu ukončení přihlášek nejsou možné.

Odvolání: Případné odvolání závodu bude sděleno do 3.3.2023 do 20:00 hod.
vedoucím družstev uvedených v přihláškách a zveřejněno na stránkách
klubu www.ski-klub-bublava.cz a na svazových stránkách
www.czech-ski.com

Startovné: 200,- Kč na závodníka

Ski pas: Cena pro řádně přihlášené závodníky a akreditované trenéry je v
jednání s areálem, bude upřesněno do 2.3.2023 na stránkách klubu 
www.ski-klub-bublava.cz
Bude k zakoupení v závodní kanceláři.

Prezentace: V závodní kanceláři . Chata u dolní stanice lanové dráhy

Startovní čísla: Obdrží vedoucí družstev před startem v den závodu v závodní
kanceláři. Za poškození, ztrátu nebo neodevzdání startovního čísla bude
účtováno Kč 500,-.



Technická ustanovení: Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu Krušnohorského
pohárku. Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři.
Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

Časový harmonogram: 8:00 – 8:30 presentace a vydávání startovních čísel
8:45 porada vedoucích družstev 
9:00 – 9:30 prohlídka tratě
9:45 start 1. kola
Start 2. kola závodu bude upřesněn po dokončení prvního kola
Vyhlášení závodu do 30 minut po ukončení závodu před závodní
kanceláři.

Ceny: Krušnohorský pohárek: 1. - 5. místo poháry, diplom, drobné věcné ceny
U14-U16: 1. - 3. místo medaile a diplomy

Organizační výbor: ředitel závodu: Hana Kružíková, tel 774 117 565 
sekretář: Jaroslava Kuržejová
hlavní rozhodčí: Roman Salic
velitel tratě: Zdeněk Fridrich
zdravotní zajištění: HS Bublava

Partneři:


