
TJ KLÍNOVEC, lyžařský oddíl     
Blatenská 113,430 03 Chomutov 

ROZPIS
ÚKZ a ÚZD Krajského svazu lyžařů ÚSTECKÉHO KRAJE

Kategorie: žáci, junioři a dospělí

Pořadatel: Z pověření ÚAD Ústeckého kraje pořádá TJ Klínovec LO

Termín: 26. ledna 2013

Místo: Slalomový svah TJ Klínovec, homologace č. 069/01/02

Disciplína: 2xSL jednotyčový

Přihlášky:  on-line přihlášky do 23.1. 2013 na http://vysledky.czech-ski.cz/zavody, případně na e-mail: 
jnovak@juturn.cz, přijetí e-mailové přihlášky bude potvrzeno e-mailem, případné informace –Jan 
Novák, tel.: 775668255

Odvolání: do 24.1. 2013 na http://vysledky.czech-ski.cz/zavody

Doprava: vlastními prostředky. Možnost parkování zdarma na parkovišti na vrcholu Klínovce, 
v omezeném množství za úplatu u areálu LO a na parkovištích u hotelu Nástup.

Jízdné: zvýhodněná denní permanentka pro závodníky a jejich doprovod  – 270 Kč/den 

Závodní kancelář: Chata LO TJ Klínovec u slalomového svahu.

Startovné: bude účtováno za závod a závodníka – dospělí - 200,- Kč, žáci - 150,- Kč             
Startovné bude vybíráno za přihlášeného závodníka i v případě, že závodník nebude startovat. 
Jeden zástupce za klub hradí startovné a přebírá startovní čísla. Startovné při dodatečné 
přihlášce po losování bude navýšeno o 50%.

Předpis: závody se konají dle platných PLZ SLČR, SŘ SLČR a tohoto rozpisu. 

Prezentace: sobota 26.1.2013 v730 – 815 v záv. kanceláři                                                                                                             

Startovní čísla: v závodní kanceláři při prezentaci. Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500,- Kč

Časový plán

Pátek 25.1. 2013 – LOSOVÁNÍ počítačem pro sobotní závod v závodní kanceláři 
dle došlých přihlášek 2100

Sobota 26.1.2013   - SL      
I. závod II. závod                                                 
Prezentace, výdej čísel     730 –815                       výdej čísel     1230 –1245

(dle průběhu závodu)

Porada vedoucích 800 –před záv. kanceláří Prohlídka tratě 1.kola       1245 – 1305 
(dle průběhu závodu)

Prohlídka tratě 1.kola        815 – 845                                     Start  1.kola                      1315         (dle průběhu závodu)                    
Start  1.kola                      900                 Prohlídka tratě 2.kola      1430 –14 50 

(dle průběhu závodu)
                        

Prohlídka tratě 2.kola       1015 –10 35                              Start  2.kola                      1500
(dle průběhu závodu)

Start  2.kola                      1045
(dle průběhu závodu)

Pořadí kategorií: mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně, starší žáci, juniorky a ženy, junioři a muži

Vyhlášení: 30 min. po dojetí obou závodů v prostoru před závodní kanceláří

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového harmonogramu propozic, 
budou-li to vyžadovat povětrnostní či jiné závažné důvody.

Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, toto platí i pro vedoucí a
trenéry.

Činovníci závodu:      předseda organizačního výboru - Lucie Kotyzová
ředitel závodu                            - Jan Novák
TD                                              - Miroslav Jalový

Na Klínovci dne 3.1. 2013




