
 

              
 

Českomoravská Lyžařská a Snowboardová škola Karviná, 

Alpinia Havířov 
 

Svaz lyžařů České republiky, odborný sportovní úsek základního lyžování KSL MSK 

 Českomoravská Lyžařská a Snowboardová škola Karviná, Alpinia Havířov  

 

 

ROZPIS VEŘEJNÉHO ZÁVODU 

v obřím slalomu 

 

                                               
Vypisuje:  Českomoravská Lyžařská a Snowboardová škola, z.s. 

Datum konání: Sobota, 24.2.2018 

Místo konání:            Lyžařský areál u Hotýlku u Pekina www.hotylekupekina.cz  

Disciplíny:  Obří slalom – 2 kola 

Kategorie:  Myšáci:                      2012 a mladší 

                                    Přípravka:                2008 - 2011 

                                    Předžáci:                 2006-2007 

                                    Mladší žáci:   2004 - 2005   

   Starší žáci:  2002 - 2003 

                                    Junioři:        2001 -2000                 

                                   OPEN:                     1999 a starší    

 

Podmínka účasti: Závodu se mohou zúčastnit řádně přihlášení závodníci, kteří jsou v dobrém 

zdravotním stavu. Za to, že startují závodníci v dobrém zdravotním stavu odpovídají 

dle pravidel trenéři nebo zákonní zástupci, u závodníků nad 18let sami závodníci. 

Přihlášky: Vedoucí vysílacích složek  nebo i jednotlivci zašlou přihlášky do 24.2. 2018 na  

 e-mail: info@cmls.cz   nebo na místě v den závodu do 9:30 hod. Přihláška musí 

obsahovat: jméno, datum narození, členství v SLČR (člen/nečlen), kontakt na 

vedoucího družstva 

Startovné:  - členové SLČR po předložení platného průkazu člena SLČR  0,- Kč 

- příchozí veřejnost (nečlenové SLČR) 50,- Kč  

Prezentace:  V závodní kanceláři v den závodu od 8:00 do 9:30 

Losování: Provede pořadatel z došlých přihlášek dle data narození od nejmladšího po 

nejstaršího účastníka v každé kategorii. Závodníci přihlášení na místě budou 

zařazeni na konec svých kategorií.         

Startovní čísla: Budou předány u prezentace oproti záloze 200,- Kč. 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 

Stravování:  pořadatel nezajišťuje, občerstvení přímo v areál 

http://www.hotylekupekina.cz/


 

Časový pořad: 08:00 – 09:30 přihlášky a prezentace 

9:30 – 9:50 prohlídka 1.kola 

                                10:00  start prvního kola 

Po skončení prvního kola proběhne úprava tratě a bude zahájena prohlídka druhého 

kola a následně započne start druhého kola.  

Výsledky:   Pořadí dle dosaženého času, čas obou kol se sčítají.    

Vyhlášení výsledků: 60 minut po skončení závodu 

Různé:  a) Všichni účastníci závodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí 

b) Při závodě budou použity kloubové tyče. Závodníci v kategoriích myšáci až  

     žactvo musí mít v obřím slalomu přilbu. 

Ověření konání závodu: Vedoucí družstev, případně závodníci si musí ověřit konání závodu  

Ve čtvrtek, 22.2.2018, na tel: Jaromír Lukáš, 606025021, nebo přímo na 

webových stránkách Ski klubu : www.cmls.cz 

Činovníci závodu: ředitel závodu       Jaromír Lukáš 

velitel tratě     Ivo Hofer 

rozhodčí     členové ski klubu 

 

                 

 

 

 

 

V Havířově 10.2.2018  

Jaromír Lukáš  

Ředitel závodu 

 

 

 

       

 

 

 


