
 

 

 

OSÚ ZL Jihomoravského kraje 

vyhlašuje FINÁLOVÝ závod XIV. ROČNÍKU soutěže 

JIHOMORAVSKÝ LYŽAŘSKÝ POHÁR 
závod je určen i pro neregistrované závodníky a veřejnost 

Datum:  pátek 6.3.2020 

Místo:  Harusův kopec – Nové Město na Moravě 

Pořadatel:  OSÚ ZL Jihomoravského kraje ve spolupráci se všemi oddíly JMLP 

  na technickém zajištění spolupracuje SKISNOWPARK, a.s. – www.skiharusak.cz 

Charakter závodu: obří slalom – 1 kolo (pořadatel si vyhrazuje právo na změnu počtu kol v den závodu) 

 

Kategorie: 1/ U7  (2012 a mladší) 

                 2/ U10   (2011, 2010) 

                 3/ U12  (2009, 2008) 

                 4/ U14   (2007, 2006) 

                 5/ U16  (2005, 2004) 

                 6/ Uxx  (2003 a starší -dorost, dospělí,...) 

 

Startovné: 200 Kč 

  + pro všechny poplatek za vlek dle aktuálních podmínek SKISNOWPARK, a.s. 

 

Přihlášky:  -na webu www.jmlp.cz/index.php/registrace do čtvrtka 5.3.2020 do 18:00hod   

POZOR! přihlásit závodníka po termínu nebo na místě je, bez výjimky, ZAKÁZÁNO! 

 

Časový program:  14:45 – 15:45  - prezentace a výdej startovních čísel 

   15:45 – 16:15  - prohlídka trati 

   16:30   - start závodu od nejmladší kategorie 

 

Hodnocení:  prvních šest v každé kategorii obdrží diplomy, první tři medaile a věcné ceny 

dívky a hoši se v každé kategorii vyhlašují odděleně 

vyhlášení výsledků závodu proběhne nejpozději 30 minut po dojetí posledního závodníka 

 bezprostředně po vyhlášení výsledků tohoto závodu bude vyhlášeno i celkové pořadí 

JMLP pro rok 2019/2020 

  

Různé: závodníci, činovníci a diváci se účastní na vlastní nebezpečí 

pro kategorie 1-5 je povinnost použít homologovanou ochrannou přilbu 

náklady na dopravu nejsou hrazeny 

 pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení rozpisu 

  závodí se dle platných PLZ SLČR a soutěžního řádu JLP 2019-2020 

  přihlašovatel zodpovídá za zdravotní způsobilost závodníka k účasti v závodě 

za neodevzdání  startovního čísla je účtována smluvní pokuta ve výši 300Kč/kus 

 

!V mimořádných případech se lze prezentovat po telefonu -prosím volejte na 608434805 ! 

 

POZOR! – DOPRAVA: Z důvod konání SP v biatlonu ve Vysočina aréně, je na Harusův kopec 

povolen vjezd pouze přes Jiříkovice – viz. 2.strana propozic. Mapku  s propozicemi si vezměte s sebou 

kvůli případnému prokázání u pořadatelů SP. 

http://www.jmlp.cz/index.php/registrace


  


