
 

     SKI CLUB LITVÍNOV                                                                                                                                  

www.skiclublitvinov.cz                                                                                                                                               http://www.kliny.cz 

                            

    Z pověření ÚAD Ústeckého kraje pořádá Ski Club Litvínov závody seriálů AMER SPORTS CUP  2015 
    a  Krušnohorský pohárek 2015. 
 
 

Rozpis dne  sobota 21.2.2015:          

                                                                                

                                                             KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK  2015 – závod č.8 

                                                                       U8 –  přípravka (roč.2007-2008) 
                                                                       U10- přípravka (roč.2005-2006) 
 

                                                             AMERSPORTSCUP 2015 – závod č.9 

                                                                       U12 – předžáci  (roč.2003-2004) 
 

Disciplína:                    Obří slalom GS - 2 kola   
Místo konání:             Sportareál Klíny 

Trať:                             „ Kotva“            
 
Přihlášky:                         elektronicky na:    www.amersportscup.cz 

                                                  Kontaktní e-mail:     r.rehor@seznam.cz 

 

Uzávěrka přihlášek:    18.2.2015  do 20,00 hod 

 

Losování:                      19.2.2015  v 17,30 hod restaurace Emeran I  
Startovné:                    200,-kč / 8 euro. Startovné bude vybíráno za přihlášeného 
                                              a losovaného závodníka, dodatečné přihlášky po losování + 50% 
 

Skipas:                          250,- kč / 10 euro pro závodníky s viditelně nošeným st. číslem 

                                             a akreditováné trenéry. 
Závodní kancelář:      Horní stanice sedačkové lanovky 

 
Časový plán:               Sobota 21.2.2015              7,30 – 8,30 hod  prezentace a výdej st.čísel 

                                                                                          8,30 hod porada vedoucích 
                                                                                          8,45 – 9,15 hod prohlídka tratě 
                                                                                          9,30 hod  start 1. Kola 
   
                                          

-  Po dojetí 1. kola bude upřesněn časový harmonogram 2.kola 

- Vyhlášení výsledků 45 min po dojetí posledního závodníka 



 

Různé:                           Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžních řádů Amerspotscupu                      
                                              a Krušnohorského pohárku. Závodníci musí mít platný členský 
                                              průkaz SLČR,průkaz závodníka s platnou lékařskou prohlídkou, 
                                              odevzdané prohlášení závodníka včetně úhrady bodů.Zavodník 
                                              musí mít ochrannou helmu a chránič páteře. 
                                              Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři. 
                                              Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
 

Zrušení závodu:            19.2.2015 do 22,00 hod na www.amerspotrscup.cz  

                                             nebo na www.skiclublitvinov.cz 
 

Ubytování:                    - hotel Emeran, chata Emeran II, penzion Stará škola 

                                               Informace na: www.kliny.cz  
 

Činovníci závodu:       ředitel závodu :            Dufek Milan 

                                             velitel trati:                   Pecák Dan 
                                             rozhodčí na startu:      Pelc Václav 
                                             technický delegát:       Jalový Miroslav 
                                             měření závodu:            Řehoř Radek 
                                             Zdravotní zajištění:      Horská služba Klíny   

                          www.skiclublitvinov.cz                      
                                                                                                                                                                                       
                   
                                    

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 



 

     SKI CLUB LITVÍNOV                                                                                                                                  

www.skiclublitvinov.cz                                                                                                                                               http://www.kliny.cz 

                            

    Z pověření ÚAD Ústeckého kraje pořádá Ski Club Litvínov závody seriálů AMER SPORTS CUP  2015 
     
 

Rozpis dne neděle  22.2.2015:         

 

                                                                   AMERSPORTSCUP 2015 – závod č.10 

                                                                           U12 – předžáci  (roč.2003-2004) 
 
 

                                                                   AMERSPORTSCUP 2015 – závod č.4  

                                                                            U12- předáci(roč.2003-2004)       
                                                                                  (náhrada za Bouřňák) 

     

Disciplína:                       Obří slalom GS – 2kola 

Místo konání:              Sportareál Klíny     
Trať:                           „ Slalomák“   za nepříznivých sněhových podmínek    

                                              se závod pojede na sjezdovce „Kotva“ 
 

Přihlášky:                         elektronicky na:    www.amersportscup.cz 

                                                  Kontaktní e-mail:     r.rehor@seznam.cz 

 

Uzávěrka přihlášek:    18.2.2015  do 20,00 hod 

 

Losování:                      19.2.2015 v 17,30 hod restaurace Emeran I (losování obou závodů)  
Startovné:                    200,-kč (8 eur)/závod.  Startovné bude vybíráno za přihlášeného 
                                              a losovaného závodníka, dodatečné přihlášky po losování + 50% 
 

Skipas:                          250,- kč / 10 euro pro závodníky s viditelně nošeným st. číslem 

                                             a akreditováné trenéry. 
Závodní kancelář:      Horní stanice sedačkové lanovky 
Časový plán:               Neděle 22.2.2015            7,30 – 8,30 hod  prezentace a výdej st.čísel 
                                                                                        8,30 hod porada vedoucích 
                                                                                        8,45 – 9,15 hod prohlídka trat 
                         9,30 hod  start 1. Kola                                                                                    
 
                                            -     Po dojetí 1. kola bude upřesněn časový harmonogram 2.kola 
                                            -     Po dojetí závodu č.10 bude upřesněn start závodu č.4 

          -     Vyhlášení výsledků 45 min po dojetí posledního závodníka 



 

Různé:                          Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžních řádů Amerspotscupu                      
                                            Závodníci musí mít platný členský průkaz SLČR,průkaz závodníka 
                                            s platnou lékařskou prohlídkou, odevzdané prohlášení závodníka     
                                            včetně úhrady bodů.Zavodník musí mít ochrannou přilbu a chránič 
                                            páteře. Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři. 
                                            Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
                                            
                                                                                            

Zrušení závodu:            19.2.2015 do 22,00 hod na www.amerspotrscup.cz  

                                             nebo na www.skiclublitvinov.cz 
 

Ubytování:                    -hotel Emeran, chata Emeran II, penzion Stará škola 

                                                Informace na: www.kliny.cz  
 

Činovníci závodu:       ředitel závodu :            Dufek Milan 

                                             velitel trati:                   Pecák Dan 
                                             rozhodčí na startu:      Pelc Václav 
                                             technický delegát:       Jalový Miroslav 
                                             měření závodu:            Řehoř Radek 
                                             Zdravotní zajištění:     Horská služba Klíny   

                          www.skiclublitvinov.cz                      
                                                                                                                                                                                       
                   
                                    

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 


