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                                        FreeSki Academy Brno              

pořádá ve spolupráci s Jihomoravským krajským svazem lyžařů OSÚ ZL 

závod v obřím slalomu – zařazený do Jihomoravského lyžařského poháru – XV. ročník 

TERČOVÝ SLALOM – JMLP XV. ročník 

závod je určen i pro neregistrované závodníky a veřejnost 

Datum:  26. února 2022 (sobota) - v návaznosti na ranní závod TJ SPORT Němčičky  

Místo:   lyžařský areál Olešnice na Moravě 

Disciplína:  terčový slalom (v případě špatných podmínek obří slalom) 

Startovné:  200Kč/os. (Závodníci přihlášení online předem)  

400Kč/os. (Závodníci přihlášení na místě)    

Kategorie: 

 

 
 
 
 
 
 
Prezentace a přihlášky:  
 

Přihlášky přes web www.jmlp.cz/index.php/registrace                         
do čtvrtka 24. 2. 2022 do 20:00 hod.                                                 
Osobně na místě v den závodu do 9:00 hod - tito závodníci budou 
zařazeni na konec startovního pole své věkové kategorie a platí 
zvýšené startovné. 

Časový rozpis: Prezentace: 8:30 - 9:10 hod  
(prezentace bude probíhat současně pro první závod, který pořádá TJ 
SPORT NĚMČIČKY i pro tento závod, který se pojede odpoledne - 
startovní čísla budou stejná pro oba závody). V případě přihlášky 
pouze na druhý závod bude možnost se doprezentovat po skončení 
prvního závodu, cca ve 12 hod. 
Prohlídka tratě: po ukončení prvního závodu, cca 12:30 – 13:00 hod  
 

1) U8 MYŠÁCI  
2) U10 PŘÍPRAVKA  

(2014 a mladší)  
(2012 - 2013)  

3) U12 PŘEDŽACTVO  (2010 - 2011)  
4) U14 MLADŠÍ ŽACTVO  (2008 - 2009)  
5) U16 STARŠÍ ŽACTVO  
6) U21 JUNIOŘI  
7) DOSPĚLÍ  
 

(2006 - 2007)  
(2001 - 2005)  
(2000 a starší)  
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Porada vedoucích: bude vyhlášena rozhlasem před prohlídkou trati 
Předpokládaný start prvního závodníka: 13:15 hod 
Vyhlášení výsledků: cca 20 minut po ukončení závodu 

 
Hodnocení:  

Prvních šest závodníků v každé kategorii obdrží diplomy. První tři v 
každé kategorii obdrží medaile a věcné ceny. Dívky a hoši se v každé 
kategorii vyhlašují zvlášť. 

Různé: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu. 
Přihlašovatel odpovídá za skutečnost, že jim přihlášení účastníci jsou 
zdravotně způsobilí k účasti na tomto závodě. 
Závodníci a činovníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí 
Všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu. Doporučen je chránič 
páteře. 
Závodí se dle soutěžního řádu JmLP 2021/2022. 
Podle počtu účastníků a počasí bude závod pořádán na jedno či dvě 
kola (bude upřesněno na schůzi vedoucích týmů). 
Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500,- Kč. 
Účastníci závodu musí splňovat platná epidemiologická opatření dle 
příslušných vládních opatření platných v den závodu, viz. 
https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku. Přihlášením na závod 
účastníci vyjadřují souhlas s kontrolou plnění těchto podmínek 
pořadatelem závodu. 
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a v souladu s 
nařízeními vlády si pořadatel vyhrazuje právo na změnu v rozpise 
závodu. Změny budou zveřejněny na webu www.jmlp.cz a každý 
přihlášený účastník závodu je povinen se s nimi seznámit. 
Terčový slalom – vzdálenost bran cca 12 metrů, doporučujeme 
slalomové lyže, ale není podmínkou. 

 
Protesty:  Písemně po složení vkladu 200,- Kč. V případě oprávněného protestu 

bude vklad vrácen. Rozhoduje organizační výbor. 
 
Odvolání závodu:  Konání závodu a případné změny v rozpise lze ověřit na www.jmlp.cz 

Kontakt:   Markéta Slováčková, 608 979 169 
 

 


