
Propozice 

IX.-X. závod VIII. Krkonošské série – AMER FUN CUP 2013 – Špindler ův Mlýn finále STOH  (10.3. – 
11.3.2012 ) v ob řím slalomu  pro kategorie p řípravka dívky, p řípravka chlapci, p ředžákyn ě, předžáci.  

 
Všeobecná ustanovení:  

Závod je vypsán jako závod  Poháru Královéhradeckého kraje, VIII.Krkonošské série AMER FUN CUP  2013, pro 
kategorie přípravky a předžactva . 

  

Pořadatel:   Ski klub Špindl produkce s.r.o. 

Datum konání:     
Místo konání:               
Disciplíny:                   
     

10.-11.3.2013 (neděle,pondělí) 
Špindlerův Mlýn – STOH 
obří slalom - jedno kolo 
paralel 4členných družstev 

Kategorie: 
 
    

předžáci   2001 a 2002 
přípravka 2003, 2004 a 2005 

Přihlášky:  

 

Do 7.3.2013 do 20:00 hod 
Pouze elektronicky:  Vyplněním online formuláře na stránkách SLČR.  

Zkontrolujte si prosím, zda jste přihlášení v listině přihlášených. 

Losování:  
Prezentace: 
Startovné:  

Ve čtvrtek odpoledne počítačem 
7:00 – 8:00 v dojezdovém prostoru 
200,- Kč za závodníka na závod  
400,-Kč za družstvo na nedělní paralel 
 
Za ztrátu startovního nebo neodevzdání čísla se ú čtuje 500,- K č 

Časový program 
neděle: 
 
 
 
 
 
 
Časový program  
pond ělí:  

8:10 – 8:45 prohlídka tratě předžáci           10:30 – 11:00 prohlídka tratě přípravka 
8:55 - start předjezdců                                11:10 – start předjezdců 
9:00 - start prvního závodníka                    11:15 – start prvního závodníka 
12:00 – odevzdání přihlášek na paralelní závod družstev 

Podmínkou je, že v družstvu musí být minimáln ě jedna dívka, a dále minimáln ě dva 
závodníci z kategorie p řípravka. Dále se závodí dle platných pravidel SL ČR a sout ěžního 
řádu alpských disciplín.  
 
8:00 – 9:00 prezentace družstev 
Nasazení do pavouka podle bodů vyjetých k 8.závodu. 
V případě, že bude přihlášeno více než 16 družstev, nasazuje se nejlepších  8 týmů (dle bodů 
po 8. závodě). 
Zbytek družstev pojede kvalifikaci na čas v modré i červené trati. Dle součtu z obou kol bude 
doplněn pavouk do 16 družstev. 
1.kolo – diskvalifikace se penalizuje 10sec. 
2.kolo – dle Pravidel SLČR 

Pořadí kategorií:   OSL neděle - předžákyně, předžáci – vyšší start, přípravka dívky, přípravka chlapci – nižší start 

Vyhlášení výsledk ů: 30 minut po ukončení závodu 

Předpisy:  Závodí se podle platných pravidel SLČR a soutěžního řádu alpských disciplín 2012/2013 a 
pravidel VIII.ročníku Krkonošské série – AMER FUN CUP 2013. Závodníci, trenéři a diváci se 
zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost  za úrazy způsobené 
při závodu, tréninku atd. Případné změny v rozpise nebo časovém harmonogramu jsou 
vyhrazeny rozhodnutím organizačního výboru.  

Trénink p řed závodem  Trénink na závodní sjezdovce možný po domluvě na vleku. 

Zdravotnické 
zabezpečení:    HS + zdravotník 

Činovníci závodu:  
Pavel Lipanský - ředitel 
Daniela Štrougalová - sekretář 
Michal Škop – velitel trati 

 


