
 
 

 

FreeSki Academy Brno 
oddíl lyžování  

 

pořádá z pověření Krajského svazu lyžařů Jihomoravského kraje 

ve spolupráci se SKI AREÁLEM OLEŠNICE NA MORAVĚ 
 

veřejný závod 

V OBŘÍM  SLALOMU 
 

zařazený do soutěže 

 

Jihomoravský lyžařský pohár - IX. ročník 
 

Datum:  Neděle  8.2.2015 

Místo:  Ski Areál Olešnice na Moravě 

Disciplína:  Obří slalom 
 

Kategorie: 1) MYŠÁCI   (ročník 2008 a mladší) 
2) PŘÍPRAVKA  (2007, 2006, 2005) 
3) PŘEDŽACTVO  (2004, 2003) 
4) MLADŠÍ ŽACTVO  (2002, 2001)  
5) STARŠÍ ŽACTVO  (2000, 1999) 
6) OPEN    (1998 a starší) 
7) FAMILY CUP  (dítě 2003 a mladší  +  jeden z rodičů) 

     

 
Startovné:  Členové SLČR po předložení platného průkazu člena SLČR: 100,- Kč 
   Nečlenové SLČR:        150,- Kč  
   Závodníci přihlášení na místě (bez rozdílu členství):    200,- Kč 
    

Přihlášky:  Přes web www.jmlp.cz/index.php/registrace do čtvrtka 5.2.2015 do 20:00 hod.  
Osobně na místě v den závodu do 10:00 hod. - tito závodníci budou zařazeni na konec 
startovního pole své věkové kategorie. 

 

Prezentace: 9:00 - 10:00 hod. v cílovém prostoru 
 

Časový rozpis: 10:10 hod. porada vedoucích v cílovém prostoru 
 10:15 - 10:45 hod. prohlídka tratě 

  11:00  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. 

 

www.jmlp.cz/index.php/registrace


Family Cup: Nejede se jako samostatný závod, do výsledků se započítává součet časů dítěte startujícího 

v kategoriích myšáci, přípravka nebo předžáci a jeho rodiče startujícího v kategorii Open. 

Každý rodič může startovat pouze s jedním dítětem.  

První tři dvojice obdrží diplomy a věcné ceny. 

Skipasy:  Při prezentaci mají závodníci po zaplacení startovného možnost zakoupení zlevněné časové 

jízdenky na 5 hodin za 180,- Kč. 

 

Různé:  Závodníci, činovníci i diváci se účastní na vlastní nebezpečí.  

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku, atd.  

 Závodníci musí mít ochranné přilby. 

Přihlašovatel odpovídá za skutečnost, že jím přihlášení účastníci jsou zdravotně způsobilí 

k účasti v tomto závodě. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení časového rozpisu.  

Závodí se dle soutěžního řádu JmLP 2014/2015.  

Podle počtu účastníků bude závod pořádán na jedno či dvě kola.  

Občerstvení zajištěno.  

Za ztrátu startovního čísla bude účtována smluvní pokuta 300,- Kč. 

 

 

Petr Bedřich 

ředitel závodu 

 

 

 
 

                
 

 

 


