
 Š T Í T   M Ě S T A 

   C H R U D I M Ě 

         40. ročník 
            

 
 

Pořádá oddíl lyžování T.J. Chrudim 

za přispění Města Chrudimě. 
 

 
 Organizace závodu :   závod je určen jako: „Přebor města Chrudimě v obřím slalomu“. 

 

 Místo konání :       slalomový svah SKI areál Kamenec, Jablonec nad Jizerou 
 

Termín konání :    5. 3. 2016 - sobota 
 

 Startovné :           Kategorie školka: 250,- Kč na jednoho závodníka.  

Ostatní kategorie:  450,- Kč na jednoho závodníka. 

 

V startovném je započítaná i zlevněná celodenní permanentní jízdenka.  

Startovné za přihlášené závodníky zašlete na účet Fiobanka a.s. 

č.ú. 2700684561/2010 var.symbol 220, nejpozději do 22. 2. 2016.  

Zaplacené startovné se vrací pouze v případě neuskutečnění závodu. 
 

 Kategorie:    1. školka děvčata a kluci  ročník - 2010 a mladší 

2. předžákyně a předžáci  ročník - 2009 - 2007 

3. mladší žákyně a žáci    ročník - 2006 - 2004 

4. starší žákyně a žáci  ročník - 2003 - 2001 

  5. dorostenky a dorostenci   ročník - 2000 - 1998 
 

Ceny : První tři závodníci každé kategorie obdrží diplom, pohár a medaili. 

Závodník s nejlepším časem obdrží věcnou cenu starosty města Chrudimě. 
 

 Přihlášky:            Do 22. 2. 2016 písemně v přiložené tabulce dle kategorií na email:  

kontakt@ski-chrudim.cz 
 

 Prezentace a        5. 3. 2016 v bufetu SKI areálu Kamenec,  

 výdej start. čísel:  Jablonec nad Jizerou 7 30 – 8 30 ( u lyžařského  vleku ) 
 

  

 

Časový pořad:     prohlídka tratě do 8 40, 

start prvního předjezdce v 8 50 

start 1. závodníka v 9 00 
 

 Protesty:              dle platných lyžařských pravidel s doplňky. 

Vklad 200,- Kč do 15 min. po ukončení každé kategorie. 
 

Upozornění: Prohlídku tratě lze provést pouze mimo vytyčenou trať. 

Po ukončení prohlídky tratě 840 je tento prostor uzavřen a závodníci se dostaví 

 do místa startu závodu. Porušení těchto pravidel je důvodem k diskvalifikaci 

závodníka. 

 Závod je vypsán jako dvoukolový. Čas startu druhého kola a pořadí závodníků 

bude zveřejněno na výsledkové listině I. kola. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo druhé kolo závodu zrušit. 
 

Organizační výbor:  ředitel závodu: Ing. Vladimír Brachtl 

 sekretář:  Ing. Josef Kopečný 

 velitel tratě: Pavel Andr  

 autor tratě:  SKI Club Jablonec nad. Jizerou 

 lékař závodu: HS Jablonec nad. Jizerou 

 hl. rozhodčí: Jaromír Voženílek 

  

Všeobecné  pokyny:  
a) V přihlášce uveďte adresu a telefon, na které mohou být zaslány případné další pokyny 

nebo odvolání závodu do 2. 3. 2016 a požadavek na dopravu. 

b) Do přihlášky uveďte číslo účtu ze kterého je placeno startovné. 

c) Za ztrátu startovního čísla poplatek 500,- Kč.  

d) Všichni závodníci musí použít ochrannou lyžařskou přilbu, bez které nebudou 

připuštěni ke startu  a doporučujeme absolvovat lékařskou prohlídku. 

e) Všichni závodníci, trenéři, vedoucí činovnici a diváci se účastní závodu na vlastní 

nebezpečí. 

f) Pro chrudimské závodníky je odjezd autobusu: 

1)  parkoviště u Penny marketu 5 30 

2)  Hasičárna  5 35 

3)  nám T.G.Masaryka  5 45 

4)  u zimního stadionu v Pardubicích 6 00 

Závodníci a organizátoři závodu, kteří využijí autobusu LO, mají dopravu zdarma. 

Nezávodící členové LO Chrudim 100,-Kč. Ostatní účastníci jedoucí autobusem LO 200,-Kč.  

Další závodnici si zajistí dopravu sami. 
 

 

Výbor LO děkuje městu Chrudim a všem sponzorům, kteří se svým příspěvkem zasloužili 

o uspořádání tohoto závodu. 
 
 

Přejeme vám mnoho sportovních úspěchů. 

 

mailto:kontakt@ski-chrudim.cz

