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MEZIHOŘSKÝ OBŘÁČEK - AMERSPORTSCUP 2013
Pořadatel: TJ Mezihoří, o. s., z pověření Krajského odborného sportovního úseku alpských disciplín 

Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje 

Termín a disciplína: Čtvrtek, 21. únor 2013 –  Obří slalom/2 kola

Místo  konání: Mezihoří u Chomutova

Kategorie: Mezihořský obřáček - U12 (předžáci 2001-2002)
                                          Amersportscup 2013 / závod č. 3 - U10 (přípravka 2003-2005)

Přihlášky: do 20. 2. 2013 20:00 hod. na webových stránkách:  www.amersportscup.cz 
                                   

Odvolání: v případě nepříznivých  podmínek  bude odvolání  závodu sděleno 19.  února na webových 
stránkách   www.amersportscup.cz

Startovné: za závodníka 200,-  Kč /  8,-  EU. Startovné bude vybíráno za přihlášené závodníky,  jeden 
zástupce za klub hradí startovné a přebírá startovní čísla. 

Předpis: závody se konají dle platných PLZ SLČR, SŘ SLČR, SŘ Amersports cupu a tohoto rozpisu. 
Přihlášením  závodníka  potvrzuje  trenér/vedoucí  družstva,  že  každý  závodník  má  platný 
průkaz závodníka, platnou lékařskou prohlídku a odevzdané prohlášení závodníka.

Porada a losování: v závodní kanceláři, ve středu,  20.2. 2013 20:00 h

Prezentace: ve čtvrtek, 21. února od 16:00 hod. v závodní kanceláři

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

Závodní  kancelář: Dolní stanice velkého vleku

Časový  rozpis:
Čtvrtek, 21.2.      15:00-16:00      porada  vedoucích a losování  

                                                                       16.00-16:45  prezentace a vydávání startovních  čísel      
                                                                       16:45-17:15 prohlídka 1. kola O.S.  
                                                                                 17.30  start 1. kola O.S.

18:30 start 2. kola O.S.
           20:00      vyhlášení

Poznámka: Pořadatel  si  vyhrazuje  po dohodě s jury právo  změny  časového  harmonogramu  propozic, 
budou-li  to  vyžadovat  povětrnostní  či  jiné  závažné  důvody.
Všichni závodníci a doprovod se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Jízdenky: Skipasy pro závodníky a trenéry za 200 Kč / 8 Eur, prodávány při prezentaci. Skipasy jsou 
nepřenosné!

Vyhlášení výsledků: 30 minut po ukončení závodu

Činovníci  závodu : ředitel závodu:                Jaroslav Toman
technický delegát:  Rostislav Souček, R.S.

                                           velitel tratě                                        Radek Himmel, R.S.
                                           měření                                              Miroslav Jonáš,  R.S.
                                           rozhodčí na startu                             Robert Bártl,  R.S.
                                           cílový rozhodčí                                 Tomáš Pospíšil, R.S.

                                                                                                                         Na Mezihoří, 14. února 2013
                                                                                                                         Jaroslav Toman, v.r.
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