
���������	��
������ �����

  
 
Rozpis závodu Lyža�ský klub Chomutov www.lkchomutov.cz 

 
po�ádá z pov��ení Krajského odborného sportovního úseku alpských disciplin 

 Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje  
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Po�adatel : Lyža�ský klub Chomutov z pov��ení Krajského odborného sportovního úseku 

alpských disciplin Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje  
Termín a disciplína: 21. ledna 2012 – ob�í slalom 
Místo  konání :  Klínovec - severní  svah, sjezdovka „U Zabitýho“, homologace 6694 / 02 / 02 
Kategorie :  mladší p�ípravka (2005-2006), p�ípravka (2003-2004) a p�edžáci (2001-2002) 
P�ihlášky : do 18. ledna 2012 na stránkách www.amersportscup.cz. 
                                    P�ípadné  informace : ing. Miroslav  Jonáš tel. 724 327 558. 

Výsledky budou ke stažení na www.lkchomutov.cz a www.amersportscup.cz. 
Odvolání : v p�ípad� nep�íznivých podmínek bude odvolání závodu sd�leno 19. ledna na 

kontakty vedoucích družstev uvedených v p�ihláškách. Tato informace bude též 
zve�ejn�na na webových stránkách www.lkchomutov.cz a www.amersportscup.cz. 

Startovné : za závodníka 200,- K� / 8,- Euro. Startovné bude vybíráno za p�ihlášené závodníky, 
jeden zástupce za klub hradí startovné a p�ebírá startovní �ísla. Startovné p�i 
dodate�né p�ihlášce po losování bude navýšeno o 50%. 
Závodníci a trené�i si mohou p�i prezentaci zakoupit jízdenku na vlek s deseti jízdami 
za 200,- K�. 

P�edpis : závody se konají dle platných PLZ SL�R, S� SL�R a tohoto rozpisu. Závodníci se 
musí prokázat �lenským pr�kazem SL�R, pr�kazem závodníka s platnou léka�skou 
prohlídkou a prohlášením závodníka. Ob�í slalom bude vyty�en jako jednoter�ový. 

Porada : v závodní kancelá�i v pátek 20. ledna od 18.00 hod. 
Prezentace : v sobotu 21. ledna od 8.00 hod. 
Startovní  �ísla : budou vydávána p�ed závodem od 8.00 hod. v závodní kancelá�i. Za ztrátu startovního 

�ísla bude ú�továno 500,- K�   
Závodní  kancelá� : v�ž rozhod�ích LK Chomutov - severní svah Klínovce, cíl sjezdové  trat�  �. 1,  nad  

hotelem  Lesní  záme�ek  
�asový  rozpis : pátek 20.1. 18.00   porada  vedoucích a losování 

sobota  21.1.   8.00   prezentace a vydávání startovních  �ísel     
  9.00   prohlídka 1. ob�ího  slalomu   

 10.00   start 1. ob�ího  slalomu 
12.00 prohlídka 2. ob�ího  slalomu   

 12.30 start 2. ob�ího slalomu 
Poznámka :  Po�adatel  si  vyhrazuje  po dohod� s jury právo  zm�ny  �asového  harmonogramu  

propozic, budou-li  to  vyžadovat  pov�trnostní  �i  jiné  závažné  d�vody. 
 Všichni závodníci se ú�astní závodu na vlastní nebezpe�í, toto platí i pro vedoucí a 

trenéry. 
Vyhlášení výsledk�: 45 minut po skon�ení závodu 
�asomíra: MicroGate (ITA),  zpracování výsledk� Alpine (CZ) 
�inovníci  závodu :  �editel závodu:  ing. Milan Ste�ko 
 
 
Chomutov, 12.prosince 2011 

 
       ing. Miroslav Jonáš, v.r. ing. Milan Ste�ko, v.r. 

      p�edseda organiza�ního výboru                        �editel závodu 
 


