
 
 

 
Z pověření KOSÚ AD Ústeckého kraje pořádá TJ Klínovec LO 

 

KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK 2016 - FINÁLE 
 

 
Termín konání: 12. 3. 2016 

 

Místo: Klínovec - sjezdovka „ Slalomák“ 

 

Kategorie: U10 – přípravka 2006-2007  

 U8 – přípravka 2008-2009 

 

Disciplína: Obří slalom (GS) – 2 kola  

   

Přihlášky: E-mailem na: predseda@tjklinovec.cz. (v přihlášce uveďte 
příjmení, jméno, rok narození – kategorie, oddíl, vedoucího 
družstva a jeho tel. číslo) 
  

Uzávěrka přihlášek: 10. 3. 2016 do 20:00 

 

Kancelář závodu: Klubovna oddílu TJ Klínovec – Budova „B“ (u restaurace) 

 

Startovné: 200 Kč (8 EUR)/závodník. Bude vybíráno za přihlášeného a 

losovaného závodníka, dodatečné přihlášky po losování +50%. 

Startovné bude vybíráno vždy za celý přihlášený team. 

 

Skipas: 250,-Kč pro závodníky a akreditované trenéry 

Možno zakoupit v kanceláři závodu. 

 

Startovní čísla: Budou vydána vedoucím družstev při prezentaci, za ztrátu bude 

účtováno 500 Kč/ks. 

 

Technická ustanovení:     Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu Krušnohorského 

pohárku 2015-2016.  

Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři. 

Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 

 

 

 

  



 
 

Časový plán: 

 

Pátek 11. 3. 2016 

 

Sobota 12. 3. 2016  

 
 

 
20:00 - porada vedoucích a losování (kancelář závodu) 
 
8:00 – 9:00 prezentace a výdej startovních čísel 
9:15 – 9:45 prohlídka tratě 
10:00  start 1. kola – kategorie U8 

Start 2.kola bude upřesněn v průběhu 1.kola 

 

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků závodu ca 45 min po ukončení závodu před 
závodní kanceláří 
 

Odvolání závodu: V případě nepříznivých podmínek bude zveřejněno do 10. 3.2016 

22:00 hod na  krusnohorsky-poharek.cz a sděleno vedoucím 

družstev uvedených v přihláškách. 

 

Činovníci závodu: Ředitelka závodu – Lucie Kotyzová 

předseda organizačního výboru – Jan Špilar 

velitel tratě – Jan Novák 
technický delegát – Rostislav Souček 
 

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

  

  

  

  

  

 

PO CELOU DOBU K DISPOZICI RESTAURACE A BUFET V AREÁLU TJ KLÍNOVEC 
TEPLÁ I STUDENÁ KUCHYNĚ 

 


