
 
 

Šumavský pohárek č. 5 
VEZ(junioři a dospělí) 

4. 3. 2023 - propozice 
 

Pořadatel: Svaz lyžařů Plzeňského kraje 
Technické provedení: TJ SA Špičák 
Datum konání: 4. 3. 2023 
Místo konání: Ski areál Špičák na Šumavě, sjezdovka č.3-slalomový svah 

Kategorie: U8    superpřípravka 2015 a mladší 

 U10 přípravka 2013 - 2014 

 U12  předžactvo 2011 - 2012 

 U14  mladší žactvo 2009 - 2010 

 U16  starší žactvo 2007 - 2008 

 U18+U21 junioři 2002 – 2006 

 DOS dospělí 2001 a starší 

Disciplína: obří slalom (dvě kola) 

Přihlášky: do 2. 3. 2023–přihlašování elektronicky, a to: 
 - pro členy SLČR přes on-line systém SLČR - portál OSÚ SLČR, 

 -ostatní – neregistrovaní ve SLČR zašlou přihlášku na e-
maildolezalma@szdc.cz(v přihlášce uvedou příjmení, jméno a rok 
narození závodníka a jméno a telefonní číslo vedoucího družstva). 

Prezentace: v pátek3. 3. 2023 osobně ve věži rozhodčích na Špičáku od 18:30 do 19:00 
hod.nebo telefonicky:604 234 505 (M.Koryťák), 602 450 987 (L. Špičák) 

Startovné: 300 Kč/závod 

Časový rozvrh: 7:30 – 8:30 hod. - výdej startovních čísel ve věži rozhodčích 
 9:00 – 9:30 hod. - prohlídka tratě 
 10:00 hod. - start 1. kola 
 start 2. kola bude upřesněno po dojetí 1. kola v závislosti na přestavbě tratě 

Další informace:  
- soutěží se dle soutěžního řádu Šumavského pohárku (kategorie U8, U10, 

U12, U14 a U16) a dle soutěžního řádu OSÚ AD SLČR platných pro 
rok2022/2023 (kategorie U18+U21 a DOS), 

- vedoucí družstev odpovídají za výkonnost závodníků vzhledem k obtížnosti 
trati.Jenepřípustné,aby závodník byl v trati doprovázen jinou osobou, 

- závodníci musí mít ochrannou přilbu, 
- 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. Jinak nebude losován, 

- za ztrátu nebo poškození startovního čísla účtuje pořadatel 800Kč. 

Odvolání závodu: do 2. 3. 2023 včetně 
Pořadatel si s ohledem na sněhové podmínky vyhrazuje právo na změnu 

provedení závodu. 

Vyhlášení výsledků: cca 30 minut po skončení závodu u věže rozhodčích 

Organizační výbor: ředitel závodu: Koryťák Milan 
 technický delegát: Špičák Libor 
 arbitr: Kabát Jaroslav 
 


