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RKZ 2 – Český pohár – Head Cup 
 
 
Z pověření: Svazu lyžařů České republiky 
 

Pořadatel: Lyžařský klub Chomutov  
 

Datum konání: 17. – 18. leden 2013 
 

Místo  konání : Klínovec v Krušných horách 
 

Lékařská zabezpečení: HS Klínovec, tel. 353 542 486 
 

Disciplíny: 2x super G 
 

Podmínky účasti:  Závodí se dle platných pravidel lyžařských závodů a dle ustanovení Soutěžního řádu. 
Všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni, za pojištění ručí vysílající 
oddíl. Všichni závodníci včetně vedoucích a trenérů se zúčastní na vlastní nebezpečí. 

 

Trénink: trénink pro super G 16.1. od 8.00 do 12.00, vedoucí tréninku ing. Jan Straka, tel. 
602 446 732.  Nutná telefonická rezervace na trénink nejpozději jeden den předem. 

 

Kategorie: mladší a starší žactvo, ročníky 1999- 2000 a 1997-98 
 

Přihlášky: do 14.1.2013 on-line na servisním a výsledkovém portálu SLČR/AD – v platnosti 
zůstaly přihlášky na původní termín (http://vysledky.czech-ski.cz/ ) 

 

Odvolání : do 14.1.2013 zveřejněním na webových stránkách  SLČR a LK Chomutov - 
www.lkchomutov.cz 

 

Startovné : 350,- Kč/14,- Euro na závodníka a závod 
 

Závodní kancelář: pro porady a losování  Penzion MAX Klínovec (GPS 50o24’12,38“N, 12 o58’55,26”E) 
 v průběhu závodu ve věži rozhodčích u konce sjezdovky „U Zabitýho“ 
 

První porada : v závodní kanceláři v úterý 15. ledna od 19.00 hod. 
 

Losování: v závodní kanceláři při poradě v předvečer každého závodu 
 

Prezentace: v závodní kanceláři ve středu 16. ledna od 16.00 do 18.00 hod. 
 

Trať:   Klínovec severní  svah, sjezdovka „Přemostěná“ 
 

Homologace: FIS - 7352/12/03 
 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje 
 

Startovní  čísla : budou vydávána vždy při losování. Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500,- Kč   
 
 

Časový  rozpis : středa 16.1. 
 

   7.30 spuštění sedačky B Suzuki    8.00 – 12.00 trénink super G 
 
 čtvrtek 17.1. i pátek 18.1. super G 
 

   7.30 spuštění sedačky B Suzuki 
   8.15 – 8.45 prohlídka starší žactvo 
   9.00 start starší žactvo 

11.15 – 11.45 prohlídka mladší žactvo 
12.00 start mladší žactvo 

  
Případné změny časového plánu budou projednány na poradě. 
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Oficiální tabule: Oficiální tabule bude umístěna v prostoru cíle 
 

Protesty: Dle platných Pravidel lyžařských závodů 
 

Vyhlášení výsledků: 30 minut po skončení každého závodu v prostoru cíle 
Vyhlašuje se do 5.místa, 1.-3.místo obdrží pohár, medaili a diplom, 4.-5.místo medaili 
a diplom. 

 
 

Činovníci závodu: Ředitel závodu ing. Jan Straka 
 Hospodář závodu Lenka Straková 
 Předseda org. výboru Ing. Milan Steňko 
 Technický delegát Pavel Lipanský 
 

Jízdenky: skipasy pro děti i dospělé 800 Kč na tři dny. Skipasy jsou nepřenosné! 
 Prodej skipasů bude na poradě před tréninkem a omezený počet během tréninku u 

Jana Straky. 
 

Typy na ubytování:  Penzion Svertia, paní Balážová 731 150 456 
 Hotel Lesní Zámeček, paní Dolanská 724 868 079 
 
 
 
 
Chomutov, 7.ledna 2013 
 
 
 

 Ing. Milan Steňko Ing. Jan Straka 
 předseda organizačního výboru ředitel závodu  

    
 
 
 

  
                                                             


