
  Lyžařský klub Chomutov 
 

 
 

pořádá z pověření Krajského odborného sportovního úseku alpských disciplin 
 Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje  

 
 

ÚKZ, ÚZD a ČPM 
 
 
Pořadatel : Lyžařský klub Chomutov z pověření Krajského odborného sportovního úseku 

alpských disciplin Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje  
 
Termín a disciplína: 24.ledna 2015 – slalom 
   25.ledna 2015 - obří slalom 
 
Místo  konání : Klínovec - severní  svah, sjezdovka „U Zabitýho“ (homologace 102/12/12) 
 
Kategorie :  ÚKZ – mladší a starší žactvo 
   ÚZD – junioři a dospělí 
   ČPM – MA, MB a MC 
 
Přihlášky : do středy 21. ledna 2015 na svazových stránkách vysledky.czech-ski.cz. Případné  

informace : ing. Miroslav  Jonáš  tel. 604 494 828. 
Výsledky budou ke stažení na stránkách www.lkchomutov.cz  a vysledky.czech-
ski.cz. 
 

Odvolání : v případě nepříznivých podmínek bude odvolání závodu sděleno ve čtvrtek 22. ledna 
2015 na webových stránkách  www.lkchomutov.cz a vysledky.czech-ski.cz . 

 
Startovné : bude účtováno za závod a závodníka - žáci 250,- Kč, dospělí 350,- Kč a Masters 350,- 

Kč. Startovné bude vybíráno za přihlášené závodníky, jeden zástupce za klub hradí 
startovné a přebírá startovní čísla. Startovné při dodatečné přihlášce bude navýšeno o 
50%. Závodníci MASTERS si přebírají startovní čísla a platí individuálně. 

 
Předpis : Závody se konají dle platných PLZ SLČR, SŘ SLČR, SŘ MASTERS a tohoto 

rozpisu. 
Závodníci ÚKZ a ÚZD se musí prokázat členským průkazem SLČR, průkazem 
závodníka s platnou lékařskou prohlídkou a přihlášením na závody potvrzují, že mají 
odevzdané prohlášení závodníka. 
Závodníci MASTERS musí mít uhrazen členský příspěvek SLČR, licenční poplatek a 
odevzdané prohlášení závodníka. 
Slalom bude vytyčen jako jednotyčový a obří slalom jako jednoterčový. 
 

Porada ÚKZ a ÚZD : v závodní kanceláři v pátek 23. ledna  od 18.00 hod., losování v 19.00 hod. 
 
Prezentace : v sobotu 24.ledna od 8.30 hod. (příp. v neděli při účasti pouze v OS) při vydávání 

startovních čísel 
 
Startovní  čísla : budou vydávána vždy před závodem od 8.30 hod. v závodní kanceláři. Za ztrátu 

startovního čísla bude účtováno 500,- Kč. 
 Startovní čísla závodníků MASTERS budou zveřejněna v závodní kanceláři v sobotu 

v 8.30 hod. 
 



 
Rozpis závodu Lyžařský klub Chomutov, z.s. www.lkchomutov.cz 
 

Závodní  kancelář : věž rozhodčích LK Chomutov - severní svah Klínovce, cíl sjezdové  tratě  č. 1,  nad  
hotelem  Lesní  zámeček 

 
Ubytování : pořadatel nezajišťuje,  pro rezervaci v hotelech Star4 a Star5 přímo pod sjezdovkou na 

mailu rezervace@3star.cz (http://www.3star-hotels.cz/)  
 
Časový  rozpis : pátek 23.1.  

18.00   porada vedoucích a losování obou dnů ÚKZ a ÚZD, přiřazení 
startovních čísel  závodníkům MASTERS 

   
 sobota 24.1.  

  8.30 –  9.15 vydávání  startovních  čísel a prezentace  
  9.15 –  9.45 prohlídka  l. kola slalomu   
10.00   start  1. kola slalomu žactva 
10.45 start 1.kola slalomu dospělých 
12.15 – 12.45   prohlídka  2. kola slalomu     
13.00   start  2. kola slalomu   

    
neděle 25.1. 
  8.30 – 9.15   vydávání startovních  čísel     
  9.15 – 9.45 prohlídka  1. kola obřího  slalomu   
10.00   start  1. kola obřího  slalomu žactva 
10.45 start 1.kola obřího slalomu dospělých 
12.15 – 12.45 prohlídka  2. kola  obřího slalomu   
13.00   start  2. kola  obřího slalomu 
 
Údaje týkající se startu 1.kola dospělých a druhého kola SL i OS jsou orientační, 
závisí na počtu závodníků.  
 

Pořadí kategorií: mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně, starší žáci, MC, ženy, MB, MA, muži 
 
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. 
 
Vleky : Každý závodník a trenér má možnost si při prezentaci zakoupit denní permanentku v 

ceně 250 Kč na vlek E, který vede podél závodní tratě. Provoz vleku je 8.00 – 16.00 
hod. 

 
Vyhlášení výsledků: 45 minut po dojezdu posledního závodníka v cílovém prostoru 
 
Časomíra: MicroGate (ITA), zpracování výsledků SkiAlp-Pro (FRA) 
 
Činovníci  závodu :  ředitel závodu   ing. Pavel Vošta 
 předseda organ. výboru  ing. Milan Steňko 
 technický delegát   Štěpán Strejček 
 vedoucí měření   ing. Miroslav Jonáš 
 
Chomutov, 17. prosince 2014 
 
 

       ing. Milan Steňko, v.r. ing. Pavel Vošta, v.r. 
      předseda organizačního výboru                        ředitel závodu 
 


