
 
 

 

Z pověření KOSÚ AD Ústeckého kraje pořádá TJ Klínovec LO 
 

24.10.2015 
 
 

3.ZÁVOD KRUŠNOHORSKÉHO POHÁRKU  
+ VEŘEJNÝ ZÁVOD U12, U14, U16  

 

SALOMON CROSS COUNTRY/SLALOM 
 
 

Termín konání: sobota  24.10.2015 

 

Místo: Klínovec - sjezdovky „ Slalomák“, „Turistická“ a přilehlé okolí 

 

Kategorie: Krušnohorský pohárek: 

U8 – mladší přípravka      (ročník 2008, 2009) 

U10 – přípravka                (ročník 2006, 2007) 

Veřejný závod: 

U12 -  předžactvo             (ročník 2004, 2005)  

U14 – ml. žactvo               (ročník 2002, 2003) 

U16 – st. žactvo                (ročník 2000, 2001) 

 

Disciplíny: Suchý slalom (U8, U10, U12, U14, U16)  

Cross Country  500m - U8  

Cross Country  1.000m - U10, U12, U14  

Cross Country  1.500m - U16  

   

Přihlášky: na email: predseda@tjklinovec.cz 

V přihlášce uveďte příjmení,  jméno, rok narození – kategorie, 

oddíl, vedoucího družstva a jeho tel.číslo 

  

Uzávěrka přihlášek: 22.10.2015 do 22:00 

 

Kancelář závodu: Klubovna oddílu TJ Klínovec – Budova „B“ , popř. Restaurace 

 

Startovné: 200 Kč (8 EUR). Startovné bude vybíráno za elektronicky 

přihlášeného závodníka, dodatečné přihlášky po uzávěrce a v den 

konání závodu +50% 



 
 

 

Startovní čísla: Budou vydána vedoucím družstev a jednotlivcům při prezentaci, 

za ztrátu bude účtováno 500 Kč/ks. 

 

Technická ustanovení:     Celkové umístění - pořadí v závodě bude na základě součtu bodů 

z obou disciplín, hodnocení dle bodové stupnice KP 2015/16. 

V případě shodných bodů rozhoduje lepší umístění ve slalomu 

 

Časový plán: 

Sobota 24.10.2015  

 
 
9:00 – Prezentace závodníků   
10:00 – Start prvního závodníka do Slalomu 
Po skončení slalomu všech kategorií bude do 20 min následovat 
Cross Country závod, který bude startován po kategoriích 
hromadně. 
 

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků do 40 min po ukončení závodu před závodní 
kanceláří 
 

Odvolání závodu: Závod se koná za každého počasí. 

 

Činovníci závodu: ředitel závodu – Jan Novák 

předseda organizačního výboru – Jan Špilar 

technický delegát –  Rostislav Souček 
 

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového 
harmonogramu propozic, budou-li to vyžadovat povětrnostní či 
jiné závažné důvody. 
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, toto platí 
i pro vedoucí a trenéry. 

 
 

  

  

  

 PO CELOU DOBU K DISPOZICI RESTAURACE V AREÁLU TJ 
KLÍNOVEC 

 
  

  

  

 


