
 

 

 

Klub sportovního lyžování BTL 
  

z pověření  Krajského svazu lyžařů Jihomoravského kraje 

pořádá veřejný závod 
 

STUPAVSKÁ MULDA 
 

V  OBŘÍM  SLALOMU 
 

zařazený do soutěže 

Jihomoravský lyžařský pohár - XIV. ročník 
 

Datum:  neděle 1.března 2020 

Místo:  Stupava u Kyjova , lyžařský areál - http://www.stupava.cz/ 

Disciplína:  Obří slalom (jedno terčový) 
 

Kategorie: 1) U7 MYŠÁCI    (ročník 2012 a mladší) 
2) U10 PŘÍPRAVKA   (2010 - 2011) 
3) U12 PŘEDŽACTVO  (2008 - 2009)     
4) U14 MLADŠÍ ŽACTVO  (2006 - 2007)  
5) U16 STARŠÍ ŽACTVO  (2004 - 2005) 
6) OPEN ženy    (2003 a starší) 
7) OPEN muži    (2003 a starší) 

     

Startovné:           závodníci přihlášení přes web:     200,- Kč/os.  
   Závodníci přihlášení na místě             400,- Kč/os. 
    

Přihlášky:  Přes web www.jmlp.cz/index.php/registrace do čtvrtku 27. 2. 2020 do 20:00 hod.  
Osobně na místě v den závodu do 8:15 hod. - tito závodníci budou zařazeni na konec 
startovního pole své věkové kategorie a platí zvýšené startovné. 

 

Prezentace: 8:00 - 8:30 hod.  - místo bude označeno. 
 

Časový rozpis: 8:30 hod. schůze vedoucích týmů 
 8:45 - 9:15 hod. prohlídka trati (poslední vstup do tratě 9:05 hod) 

  9:30 hod. start od nejmladší kategorie 
Vyhlášení výsledků do 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:  Přihlašovatel odpovídá za skutečnost, že jim přihlášení účastníci jsou zdravotně způsobilí k účasti na 

tomto závodě. 

 Dle soutěžních pravidel SLČR je od kategorie mladší žáci povinností mít helmu s FIS štítkem. 

Závodníci, činovníci i diváci se účastní na vlastní nebezpečí.  

Pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení časového rozpisu.  

Závodí se dle soutěžního řádu JmLP 2019/2020.  

Podle počtu účastníků a počasí bude závod pořádán na jedno či dvě kola (bude upřesněno na schůzi 

vedoucích týmů).   

   O případném odvolání  závodu nebo změně budeme informovat na webu www.jmlp.cz. 

Jan Butula ředitel závodu  

www.jmlp.cz/index.php/registrace


 

 

 

 

 


