
Propozice závodu 
Ski klub Bublava pořádá z pověření KSL Karlovarského a Ústeckého kraje a Skiverband Sachsen 

Amersportscup č. IX/2014/Krušnohorský pohárek 

Sobota 8.3.2014 

 

Místo konání: Ski areál Bublava -sjezdovka „ Stříbrný potok“ 

Kategorie: Superpřípravka U8(CZ)        ročníky 2006 – 2008 
Přípravka U10                   ročníky 2004 – 2005 
Předžáci   U12(CZ)               ročníky 2002– 2003 

Disciplína: Obří slalom - 2. kola na jedné trati. V druhém kole startují závodníci 
v obráceném pořadí startovních čísel. V případě nepříznivých sněhových 
podmínek může být druhé kolo zrušeno. 

Přihlášky Skitty: 
 
Přihlášky Amer: 

Elektronicky na  
http://www.ski-klub-bublava.cz/kalendar-akci/skitty-cup-2014/registrace/ 
http://www.amersportscup.cz 
do  5.3.2014. Dodatečné přihlášky nejsou možné. 

Kancelář závodu: Dolní stanice lanovky „Stříbrný potok“ 

Startovné: 200 Kč (8 EUR) na závodníka. Jízdné vleky 250 Kč. Vratná záloha 100 Kč. 

Startovní čísla: Budou vydána vedoucím družstev a jednotlivcům při prezentaci, za ztrátu bude 
účtováno 300 Kč za kus. 

Technická 
ustanovení: 

Závodí se dle Soutěžního řádu SLČR a  AMERSPORTSCUP 2014 
Každý závodník musí být vybaven ochrannou přilbou hlavy. 

Časový plán: 7:30 -  8:00 - prezentace a výdej startovních čísel 
8:00 – 8:05 – porada vedoucích družstev 
8:15 -8:45 - prohlídka tratě 
9:00 - start prvního kola U8/U10, ihned po dojetí start 2. kola    
Po odjetí závodu start U12 - Amer 
Vyhlášení výsledků cca 30 min po skončení druhého kola. 
Časový program může být dle průběhu závodu. 

Odvolání: V případě nepříznivých podmínek do 6.3.2014 do 17:00 hod na adresy 
přihlášek a na www.ski-klub-bublava.cz a na www.czech-ski.com. 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku účastníků 
závodu. 

Hodnocení závodu: Do výsledného hodnocení se počítá lepší čas z obou kol (pro U8 a U10) 
Do hodnocení se počítá součet kol (pro U12) 

Ceny: Poháry 1. až 10. Místo pro Skitty, 1.-5. Poháry, věcné ceny pro Amer  

Organizační výbor: ředitel závodu: Karel Soukup 
sekretář závodu: Radka Gottfriedová 
velitel tratě:  Zdeněk Gebhart 
hlavní rozhodčí: Jaromír Kohout 
měření času:   Tomáš Midrla 

 
Přejeme všem účastníkům ,,Sportu zdar“ 
Ředitel závodu Karel Soukup v. r. 

Ski klub Bublava 


