
 
TĚLOVÝCHOVNÁ  JEDNOTA  BIŽUTERIE 
 
 

 
Pořádá z pověření Krajského odborného úseku alpských disciplin Libereckého kraje 

 
Pololetní večerní obří slalom za vysvědčení, 

 který je součástí  
Poháru Libereckého a Středočeského kraje přípravky a předžactva 

 
Pořadatel:  Tělovýchovná jednota BIŽUTERIE, Pražská 20 466 01 Jablonec nad Nisou 
 
Datum konání: čtvrtek 2.2.2012 
 
Místo konání: Albrechtice v Jizerských horách  Tanvaldský Špičák II horní parkoviště u 

kotvy 
 
Disciplíny:  1x obří slalom 1 kolo, starší žáci 2 kola 
  
Kategorie:  Závody kategorie C pro následující věkové kategorie 

Baby – 2005 a mladší 
Přípravka – 2003 -2004 

    Předžáci – 2001-2002 
    Žáci mladší, starší  
 
Přihlášky: Písemně do 1.2.2012 na on-line servisním a výsledkovém portálu SL ČR 

OSU AD, závodníci, kteří nemají kódová čísla a žactvo, email  
lenka.hercikova@tiscali.cz, prosíme uveďte datum narození závodníků, 
kteří nemají kódové číslo  pro účely losování.  

                                 Přihlášení u prezentace bude provedeno jen výjímečně a závodníci 
budou zařazeni na konec startovní listiny. 

 
Prezentace: 14:15 – 15:15, v buňce lyžařské školy vedle pokladen Špičák II – u 

kotvy.  
 
Startovné:  150Kč za závodníka 
   Za ztrátu startovního čísla se účtuje 500Kč 
 
Časový program:  15:15 – 15:45 Prohlídka tratě 

16:00 Start závodu v pořadí baby, přípravka dívky, přípravka chlapci, 
předžáci dívky, předžáci chlapci a žáci.  
 

Vyhlášení výsledků: 30 minut po ukončení závodu  
 
Sponzor závodu-ceny:  O´style – funkční prádlo, sportovní oblečení,Zentiva, Kooperativa a  
                                    další.                
 
Platné předpisy: Soutěžní řád SLCR pro sezónu2011-2012, Pravidla lyžařských závodů 

2008, Dodatek SŘ KOSU AD LB k SŘ OSÚ AD SLČR 2009/2010 a 
Soutěžní řád „Poháru Libereckého kraje přípravky a předžactva 
2011/2012 “ 

 
Zdravotnické zabezpečení: HS 
 
 

 



Pokyny pro závodníky:  Pro potřeby závodu bude k dispozici kotvový vlek dokud bude 
bezpečně vidět. Dále bude jezdit Poma Zalomený až do konce závodu. Je třeba, aby si 
závodníci koupili jízdenky na večerní lyžování!!. Odpolední jízdenky nebudou na večerním 
platit. 
 
 
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Dřevěný 
Sekretariát: Ing. Lenka Hercíková  736 480 293                                 
Měření a výsledky: APE Timing.    
 


