
     
  

 

 
TJ Klínovec LO 

pořádá z pověření OSÚ AD KSL ÚK 
 

Závod PAP - Krušnohorský pohárek č. 10 (finále) 
 

Neděle 20.3.2022 
 
 
Místo konání: Klínovec, sjezdovka „Slalomák, homologace GS 131/01/17 

Kategorie: PP U8 - 2014 a mladší 

PP U10 - 2012-2013 

PŽ U12 – 2010-2011 

Disciplína: OSL – obří slalom 

Přihlášky: Pouze přes portál SLČR do 17.3.2022 do 19.00. 

Porada a losování 19.3.2022 ve 20.00 v kanceláři závodu. Info na 
tel. 775 668 255. Závodníci z SVS (Skiverband Sachsen) s platným 
kódovým číslem přes www.krusnohorskypoharek.cz 

Kancelář závodu: Budova „B“ v areálu TJ Klínovec dole u Slalomáku (naproti 
restauraci) 

Startovné: 200,- Kč (8.- eur) na závodníka a závod 

Permanentky: Permanentky na závodní den v ceně 250,- (EUR 10) plus záloha 
na kartu 50,- Kč budou v prodeji v závodní kanceláři. 

Startovní čísla: Budou vydána vedoucím družstev a jednotlivcům při prezentaci 
v den závodu v závodní kanceláři. Za ztrátu bude účtováno 500,- 
Kč za kus. 

Technická 
ustanovení: 

Závodí se podle Pravidel lyžování, Soutěžního řádu SLČR, SŘ 
Krušnohorského pohárku a těchto propozic. Každý závodník musí 
být vybaven ochrannou přilbou hlavy.                                 

Časový plán: 8.00 - 8.30 - prezentace a výdej startovních čísel 

8.45 - 9.15 - prohlídka tratě pro všechny kategorie 

9.45 - start 1. kola U8 a U10 dívky, následují U8 a U10 chlapci 

Kategorie U8 a U10 jedou následně druhé kolo. 

Následuje první kolo U12 dívky a U12 chlapci. 

Následuje přestavba tratě a prohlídka druhého kola U12 

Následuje druhé kolo U12. 

http://www.krusnohorskypoharek.cz/


Program může být dle průběhu závodu měněn. Odvolání v 
případě nepříznivých podmínek do 17.3.2022 do 20.00 na adresy 
dle přihlášek, na www.tjklinovec.cz , portálu SLČR a 
www.krusnohorskypoharek.cz. 

Vyhlášení výsledků Ca 45 minut po dojetí posledního závodníka: 

1. Vyhlášení výsledků 10. závodu KrP 
2. Vyhlášení celkových výsledků Krušnohorského pohárku 2022 

Ceny: Závod: 1.-5. místo pohár a diplom 

Celkové pořadí: 1.-5. místo pohár, diplom a hodnotné věcné ceny 

Parkování: V den závodu není možné parkovat na parkovišti TJ Klínovec pod 
Slalomákem! Doporučujeme parkovat na vrcholu Klínovce 
(celodenní poplatek 150 Kč, hodina zdarma), případně na 
ostatních záchytných parkovištích. 

Organizační výbor: ředitel závodu: Jan Špilar 
sekretář závodu: Martina Špilarová 
velitel tratě: Jan Novák 
časomíra: Měř. skupina LK Jirkov                                

Kontakty: info@tjklinovec.cz 

Martina Špilarová: 606 614 018 
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