
 

              

 

Ski Klub Bublava  z.s. 
 

Pořádá z pověření OSÚ AD KSL KK 

                                  Závod PAP 

 Krušnohorský pohárek č. IV 

Neděle 30.1.2022 
Místo konání :            Bublava sjezdovka „Stříbrný potok“ homologace CZE – 120/10/15 

 

Kategorie:                  PP                 U8   2014 a mladší 

                                   PP        U10     2012- 2013 

   PZ     U12   2010- 2011 

Disciplína:                   KZ- kombinační závod 

Přihlášky:                   Pouze  přes portál SLČR do 27.1.2022 do 17.00. Porada a losování 28.1.2022 v 18.00 

v kanceláři závodu. Info tel. 777 740362. Závodníci z SVS (Skiverband Sachsen) 

s platným kódovým číslem přes www.krusnohorskypoharek.cz 

Kancelář závodu:        cílová bouda sjezdovka „Stříbrný potok“ 

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

Permanentky:              permanentky na závodní den v ceně 250,- ( 10.-eur) plus záloha na kartu 100,- Kč 

budou v prodeji v kase  dolní stanice „Stříbrný potok“ při splnění aktuálních 

podmínek MZČR (COVID) 

Startovní čísla:           Budou vydána vedoucím družstev a jednotlivcům při presentaci 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:               8.30 -  9.00 - presentace a výdej startovních čísel 

                              9.15 -  9.45 - prohlídka tratě 

   10.00 - start 1.kola v pořadí U8- U10 dívky, chlapci 

   11.00 – start 1.kola U12 dívky, chlapci 

                              12.00 - start 2.kola U8- U10 dívky, chlapci v obráceném pořadí 

                              13.00 – 13.30 – prohlídka 2. kola U12 

   14.00 - start 2.kola U12 dívky, chlapci v pořadí dle SŘ KP 

   15.30 - vyhlášení výsledků 

- program může být dle průběhu závodu měněn. Odvolání v případě  nepříznivých podmínek do 

28.1.2022 do 17.00 na adresy dle přihlášek, na www.ski-klub-bublava.cz , portálu 

SLČR a www.krusnohorskypoharek.cz 

 

Výsledky a ceny:         Poháry a diplomy za 1. až 5. místo  

 

Organizační výbor:  ředitel závodu :  Zdeněk Fridrich  

   sekretář závodu:  Jarka Kuržejová 

   velitel tratě:     Pavel Vereš 

   velitel kontrol: Hanka Kružíková 

                                   časomíra:    Měř. skupina LK Jirkov                                

 Přejeme všem účastníkům ,,Sportu zdar,, 

 

 

                  

http://www.ski-klub-bublava.cz/

