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SKI KLUB KARLOVY VARY 
 

z pověření Krajského svazu lyžařů 

Karlovarského kraje pořádá závody ze série závodů „Karlovarský pohárek a přebor KK 2014“ 
 
 

22. února 2014 
 

ZÁVODY V OBŘÍM SLALOMU 
             

v kategoriích:  superpřípravka, přípravka, předžactvo 
 

Pořadatel:   SKI KLUB Karlovy Vary 
Švermova 9 
360 00 Karlovy Vary  
 
www.skiklub-kv.cz 
     

 
Místo konání:  Boží Dar – Neklid         

Neklid – Karásek I.,  pod chatou Neklid 
doprava – na parkoviště Neklid, z něho vlevo dolů   

     
Termín: sobota 22. února 2014    
 
Věkové kategorie: superpřípravka     ročník 2007 a mladší 
 přípravka                    ročník 2006 – 2004 
 předžactvo                  ročník 2003 - 2002 
 
Disciplíny:  obří slalom – 2 závody    
 
Přihlášky: doručit do 22:00 hodiny 18. února 2014 na e-mail: 

kamila.turcinova@seznam.cz  
nebo mezi 8.00 -  9:00 při prezentaci v závodní kanceláři bez losování. 
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození - kategorie, 
klub/oddíl, dále jméno vedoucího družstva a jeho telefon pro případ 
odvolání nebo změn. 

 Závod je veřejný. 

 
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.  

Obecné kontakty: Infocentrum Boží Dar - 353 815 108, 353 815 276,  
info@bozidar.cz   ;    www.cestujeme.cz  ;   www.jachymov.cz  
 

Odvolání: Případné odvolání závodu bude sděleno do 19. 2. 2014 do 20 hod 
vedoucím družstev uvedených v přihláškách a zveřejněno na stránkách 
klubu:  

 www.skiklub-kv.cz    
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Startovné:  Kč 150,--  na závodníka za oba závody dohromady 
   
Prezentace: v závodní kanceláři (chata Ski klubu na Neklidu) ráno před závodem do 

9 hodin.  
 
Startovní čísla: obdrží vedoucí družstev před startem v den závodu v závodní kanceláři. 

Za poškození, ztrátu nebo neodevzdání startovního čísla bude účtováno 
Kč 500,-- 
       

Technická ustanovení:  Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů AD SLČR 2012-14  a 
soutěžního řádu AD SLČR pro r. 2013/14. Každý závodník vč. 
doprovodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 

 
Tento rozpis byl schválen zástupcem AD KSL KK Ing. Zdeňkem Fridrichem.  

 
 
 

Časový harmonogram: 
 
Pátek 21. února:   19 – 21 hodin 

 losování v závodní kanceláři (pro oba závody) na základě obdržených 
 přihlášek 

 
Sobota 22. února  2 x obří slalom, jednokolový 
 

8:00  vydávání startovních čísel 
9:15  začátek prohlídky tratě 
9:45  ukončení prohlídky 
10:00  start závodu  
 
Start 2. závodu bude upřesněn po dokončení prvního závodu   
 
Vyhlášení závodu do 30 minut po ukončení závodu před závodní 
kanceláří. 

 
 
Organizační výbor: 

 

ředitelka závodu: Mgr. Kamila Turčinová 
hlavní rozhodčí: Ing. Martin Frič 
technický delegát: Ing. Zdeněk Fridrich 
velitel tratě:  Ing. Václav Novotný 
zdravotní zajištění: HS Boží Dar  

 
 
 
 
     v. r.  Ing. Otakar Kořán 

               předseda Ski Klubu Karlovy Vary 


