
ÚKZ ve slalomu žactva 
VEZ juniorů a dospělých 

5. 3. 2023 - propozice 
 

Pořadatel: Svaz lyžařů Plzeňského kraje 
Technické provedení: TJ SA Špičák 
Datum konání: 5. 3. 2023 
Místo konání: Ski areál Špičák na Šumavě, sjezdovka č.3-slalomový svah 

Kategorie: U14  mladší žactvo 2009 - 2010 UKZ 
 U16  starší žactvo 2007 – 2008 UKZ 

 U18 mladší junioři 2005 – 2006 VEZ 

 U21 starší junioři 2002 – 2004 VEZ 

 DOS dospělí 2001 a staří VEZ 

Disciplína: slalom (dvě kola) 

Přihlášky: do 2. 3. 2023–přihlašování elektronicky, a to: 
- REGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI U SLČR S PLATNOU ZÁVODNÍ LICENCÍ 

prostřednictvím webu: portál OSÚ SLČR 
 Zkontrolujte si prosím, zda jste na výše uvedené adrese v seznamu 

přihlášených závodníků. Závodníci prezentovaní v den závodu, budou 
startovat na konci závodního pole své kategorie. 

- NEREGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI NEBO REGISTORVANÍ U SLČR ALE 
BEZPLATNÉ ZÁVODNÍ LICENCE mailem: dolezalma@szdc.cz 

 Do přihlášek zaslaných mailem (platí pro neregistrované závodníky u 
SLČR nebo i registrované závodníky u SLČR, kteří ale nemají závodní 
licenci Alpských disciplín) je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, 
klub (pakliže je závodník nějakého členem), telefonní kontakt. 

Prezentace: v sobotu4. 3. 2023 osobně ve věži rozhodčích na Špičáku od 18:00 do 
18:30 hod.nebo telefonicky:604 234 505 (M.Koryťák), 602 450 987 (L. 
Špičák) 

Losování: 4. 3. 2023 ve věži rozhodčích na Špičáku 

Startovné: 350 Kč/závod 

Časový rozvrh: výdej startovních čísel ve věži rozhodčích  7:30 – 8:30 hod.  
 prohlídka 1. kola    8:45hod. 
 start 1. kola    9:30 hod.  
 prohlídka 2. kola     11:45 hod. 
 start 2. kola     12:15 hod.  

Pořadí: ml. žákyně, st. žákyně, ml. žáci, st. žáci, ženy, muži 

Protesty: dle platných lyžařských pravidel s doplňky, vklad 500,-Kč 

Další informace:  
- soutěží se dle soutěžního řádu OSÚ AD SLČR platný pro rok2022/2023, 
- závodníci se musí prokázat průkazem závodníka s platnou lékařskou 

prohlídkou ne starší 1 roku – v případě, že závodník není veden v databázi 
závodníků na: http://vysledky.czech-ski.cz/evidence/zavodnici je nutno 
pořadateli odevzdat prohlášení závodníka podepsané závodníkem 
případně jeho zákonným zástupcem (viz sekce „závodníci“ - 
http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/dokumenty), 

- pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu, 



- závodníci musí mít ochrannou přilbu. Pořadatel doporučuje chránič 
páteře, 

- závodníci, funkcionáři a diváci se účastní závodů na vlastní nebezpečí, 
- 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 včetněna výsledkovém portálu OSÚ AD SLČR 
Pořadatel si s ohledem na sněhové podmínky vyhrazuje právo na změnu 

disciplíny. 

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

Organizační výbor: ředitel závodu: Koryťák Milan  
 technický delegát: Špičák Libor  
 velitel tratě: Marek Petr 
 velitel rozhodčích: Brůha Dominik  
 sekretář: Špičáková Pavla 
 lékařská služba:  Horská služba Špičák 
 


