
 
 

KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK 
2014/2015 

  
 

TJ Klínovec LO pořádá z pověření KSL Ústeckého kraje dne 
25.10.2014 veřejný závod pro předžákovské a žákovské 

kategorie: 
 

SALOMON CROSS COUNTRY/SLALOM 
 

 
 

Termín konání: 25.10.2014 – sobota 

Místo: - Klínovec - sjezdovka „ Slalomák“ a přilehlé okolí 

Kategorie: Pro KP: U8 (mladší přípravka 2007, 2008) , U10 (přípravka 2005, 

2006) 

Ostatní: U12 (ročníky 2003,2004), U14 (ročníky 2002,2001), U16 

(ročníky 2000, 1999) 

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

- Cross Country  500m U8 – hoši a dívky 

- Cross Country  1.000m U10 – hoši a dívky 

- Cross Country  1.000m U12 – hoši a dívky 

- Cross Country  1.000m U14 – hoši a dívky 

- Cross Country  1.000m U16 - dívky 

- Cross Country  1.500m U16 - hoši 

Přihlášky: - elektronicky na: predseda@tjklinovec.cz 

Kancelář závodu: Klubovna oddílu TJ Klínovec – Budova „B“ (u restaurace) 

Startovné: 200 Kč (8 EUR) na závodníka  

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. 

V případě shodných bodů rozhoduje lepší umístění ve slalomu 

Časový plán:  Sobota: 

9:00-  9:30 – Přihlášky při registraci 

9:00 – Prezentace elektronicky přihlášených  

10:00 – Start prvního závodníka do Slalomu 

Skončení slalomu všech kategorií bude do 20 min následovat 

Cross country závod, který bude startován po kategoriích 

hromadně. 

 



 
 

Pořadí startu závodů: U8, U10, U12, U14, U16 dle startovních čísel   
 

Vyhlášení výsledků: 15:00 – Vyhlášení závodu  

Časový program může být měněn dle průběhu závodu 

Odvolání: Závod se koná za každého počasí.  

Činovníci závodu: předseda organizačního výboru – Pavel Umlauf 

ředitel závodu – Jan Novák 

technický delegát – Rostislav Souček 

Poznámka: Informace a doplnění bude zveřejňováno na 
www.amersportscup.cz 

www.tjklinovec.cz 

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. 

 

 

Pavel Umlauf Jan Novák 
Předseda organizačního výboru Ředitel závodu 

 

 

PO CELOU DOBU: K DISPOZICI 

RESTAURACE V AREÁLU TJ KLÍNOVEC 

TEPLÁ I STUDENÁ KUCHYNĚ 
 


