
                                                  SKI CLUB LITVÍNOV 
       z pověření KSL Ústeckého kraje, úseku AD, pořádá dne 8.11.2015 

                            KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK 2016 - závod č.4 
 

                                                                                                           

                                       
 
 
Kategorie: U8 (mladší přípravka roč. 2008,2009), U10 (přípravka roč. 2006,2007) 
                   U12 (předžáci roč. 2004,2005) 
 
Termín: 8.11. 2015 
 
Disciplína: Atletický závod – Halový pětiboj (slalom, člunkový běh, překážková dráha, leh-sedy počet 
za 30 s., trojskok z místa snožmo) 
 
Místo konání: Sportovní hala EMERAN II. Sport areál Klíny  

 
Přihlášky: Do 6. 11. 2015, 17:00 na : muller@golf-instruktor.cz 
      Do přihlášky uvést datum narození závodníka! 
 
Odvolání: Do 7. 11. 2015, 19:00 na : www.skiclublitvinov.cz 
 
Startovné: 250,- Kč. Startovné bude vybíráno za přihlášené závodníky,jeden 
zástupce za klub hradí startovné a přebírá startovní čísla. Ve startovném je zahrnuto občerstvení. 
 
Předpis:  Vyhlášení celkových výsledků je dle soutěžního řádu Krušnohorského pohárku 2016. 
Přihlášením závodníka potvrzuje trenér, že každý závodník má platný průkaz, platnou lékařskou 
prohlídku  
a odevzdané prohlášení závodníka. Závodníci a doprovod se účastní 
závodu na vlastní nebezpečí. 
 
Upozornění: Vstup do haly bude povolen pouze v SÁLOVÉ OBUVI se světlou podrážkou!!! 
 
Losování:  Startovní čísla podle přihlášení závodníků 
 
Prezentace: Neděle 8.11.2015 , 8:00 - 9:00 v závodní kanceláři. Za ztrátu startovního čísla bude 
účtováno 500,- Kč. 
 
Závodní kancelář: Restaurace Emeran 
 
Časový rozpis:  
8:00 - 9:00 prezentace 
9:00 porada vedoucích 
9:30 start první disciplíny 
Vyhlášení výsledků nejpozději 45minut po skončení závodu 
 
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu. Při vyšším počtu 
startujících. 
 
Vyhlášení výsledků: 45 minut po skončení závodu 
Krušnohorský pohárek (U8,U10) 1. - 3. místo medaile, diplom, 4. – 6. místo diplom                                                          
závod U12  1. – 3. místo  medaile,diplom, 4. – 6. místo diplom 
 
Činovníci závodu: 
Ředitel závodu: Milan Dufek  
Předseda org. výboru: Aleš Flanderka 
Hlavní rozhodčí: Jan Müller 



Hodnocení disciplín: 
Slalom – čas 
Člunkový běh –  čas 
Překážková dráha – čas 
Leh-sed – počet za 30s 
Trojskok – délka (měřeno s přesností 5cm) 
 
Každá disciplína se hodnotí v pořadí závodníků. První získává počet bodů odpovídající počtu 
závodníků v kategorii, poslední jeden bod. 
Bodové zisky se sčítají ze všech disciplín. Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. 
V případě rovnosti bodů rozhoduje, počet lepších umístění v jednotlivých disciplínách v případě shody 
v umístěních rozhodne los. 


