
 

 

 
 

 
ROZPIS ZÁVODU 

 
DRUH ZÁVODU: VEZ – veřejný závod 

 

NÁZEV ZÁVODU: Šumavský pohárek 2013/2014 č. 2 a 3 
 

POŘADATEL: TURISMA o.s. a LO TJ SLAVOJ PLZEŇ 
 

KATEGORIE: SUPERPŘÍPRAVKA 2007 a ml. 
U10 PŘÍPRAVKA (8-10 let) 2006-2004 
U12 PŘEDŽACTVO (11-12let) 2003-2002 
U14 ML. ŽACTVO (13-14let) 2001-2000 
U16 ST.ŽACTVO (15-16 let) 1999-1998 

 

 
DISCIPLÍNY: POHÁREK č.2 – 1x obří slalom (GS) 2 kola 

 
POHÁREK č.3 – 1x obří slalom (GS) 2 kola 

 
 

 
MÍSTO KONÁNÍ: ŠPIČÁK/SKI AREÁL BELVEDER – SJEZDOVKA ENGADIN č.2, 

 

PODMÍNKY ÚČASTI: dle soutěžního řádu ŠUMAVSKÉHO POHÁRKU a dle Soutěžního 
řádu  SLČR/ÚAD 

 
- Ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou 

přilbou 
- Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, 

tréninku apod. 
- Závodníci, kteří nemají evidované prohlášení závodníka na SLČR se 

musí prokázat podepsaným prohlášením závodníka – případně 
odevzdat při prezentaci 

- Dále je doporučena ochrana páteře 
- Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,- Kč 

 

 

PŘIHLÁŠKY: 30. 1. 2014 do 22:00 hod závodníci s kódovými čísly přihlásit NUTNĚ 
online přes web SLČR, závodníci bez kódových čísel mailem na: 
atoman@volny.cz 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30.1.2014 do 22:00 hod 

 
ODVOLÁNÍ, PŘESUNUTÍ: 30.1.2014 do 12:00 hod,  Info na tel. čísle: +420 724960622 

 

Pořadatel si s ohledem na sněhové podmínky vyhrazuje právo na 
změnu provedení závodů 

 

PREZENTACE: Prezentace a vyzvednutí startovních čísel ve SKI AREÁLU BELVEDER ve 
stanu u pokladen areálu 

 
 



 

 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: SOBOTA 1.2.2014 – ŠP č. 2 

 

- prezentace 8:30 – 9:00 hod 
- prohlídka tratě 9:00 – 9:45 hod 
- start 1. kola 10:00 hod 
- druhé kolo začíná cca 30 min. po dojetí 1. kola 

 

NEDĚLE 2.2.2014 – ŠP č. 3 
 

- prezentace 8:30 – 9:00 hod 
- prohlídka tratě 9:00 – 9:45 hod 
- start 1. kola 10:00 hod 
- druhé kolo začíná cca 30 min. po dojetí 1. kola 

 
 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Horská služba ve spolupráci se SKI AREÁLEM BELVEDER 


