
 

     SKI CLUB LITVÍNOV                                                                                                                                                                                     

www.skiclublitvinov.cz                                                                                                                                               http://www.kliny.cz 
                            

               Z pověření KOSÚ AD Ústeckého kraje pořádá SKI CLUB Litvínov z.s.  
                                   KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK – 4. ZÁVOD 
 
 

Termín konání:           15.2.2020    - „Večerní závod“  

 
Místo:                            Sportareál  Klíny   
 
Kategorie:                    U8 –   přípravka (2012 a mladší) 
                                       U10 – přípravka (2010-2011) 
                                       U12 – předžáci  (2008-2009) 
                                                                                                                                                                                                       

Disciplína:                   Obří slalom  - 2 kola   
                                               

Přihlášky:                      Pro členy SLČR pouze elektronicky na:   www.czech-ski.com   
                                     Zahraniční závodníci na:   www.krusnohorskypoharek.cz                        
                                               Kontakt:   j.hasek@volny.cz tel. 602 467 090 
 

Uzávěrka přihlášek:   13.2.2020  do 20,00 hod 
 

Startovné:                    200,-kč . Startovné bude vybíráno za přihlášeného 
                                              a losovaného závodníka. Dodatečné přihlášky + 50%. 
                                      Startovné bude vybíráno vždy za celý přihlášený team.  
 
Startovní čísla:           Budou vydány vedoucím družstev při prezentaci, za ztrátu  
                                      bude účtováno 500,-kč/ks 
                                              

Skipas:                          250,- kč pro závodníky s viditelně nošeným st.  
                                       číslem a akreditované trenéry.(+ 100 Kč vratná záloha na  
                                      čipovou kartu – vrací se do pokladny v areálu) 
                                              
Závodní kancelář:      Horní stanice sedačkové lanovky 
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Časový plán:                15.30 h – 16.00 hod.   prezentace a výdej startovních čísel 
                                            16.00 hod.    porada vedoucích 
                                            16.15 – 16.45 hod.  prohlídka tratě 
                                            17:00 hod.    start 1. Kola 
                                          

-  Po dojetí 1. kola bude upřesněn časový harmonogram  
2. kola 

- Vyhlášení výsledků 45 min po dojetí posledního závodníka 
 

Různé:                    Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu Krušnohorského  
                                Pohárku 2019-2020.  Vstup na závodní trať pouze závodníci a 
                                akreditovaní trenéři. Závodníci, trenéři a diváci se závodu  
                                účastní na vlastní nebezpečí.                            
                                        
                                    Pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového  
                                    harmonogramu propozic, budou-li to vyžadovat povětrnostní či jiné  
                                    závažné důvody.    
       
                                               

Zrušení závodu:            13.2.2020 do 22,00 hod na www.krusnohorskypoharek.cz  

                                             nebo na www.skiclublitvinov.cz 
 

Ubytování:                    - hotel Emeran, chata Emeran II, penzion Stará škola 

                                               Informace na: www.kliny.cz  
 

Činovníci závodu:       ředitel závodu :                                Jan Hašek st. 
                                       Předseda organizačního výboru:  Aleš Flanderka 

                                             Velitel trati:                                       Daniel Renč 
                                             rozhodčí na startu:                          Zdeněk Holubička 
                                             technický delegát:                           Jalový Miroslav 
                                             měření závodu:                                Jan Škopek 
                                             Zdravotní zajištění:                         Horská služba Klíny   

                          www.skiclublitvinov.cz                      
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