
PROPOZICE 
 

 NA DĚTSKÝ ZÁVOD VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ 
V OBŘÍM SLALOMU PRO VE ŘEJNOST 

PRO DĚTI NEREGISTROVANÉ  V KLUBECH LYŽOVÁNÍ 
   

Termín:  NEDĚLE  10. února 2019 
Místo:  lyžařské středisko Hluboká u Trhové Kamenice – www.skihluboka.cz 
Pořadatel:  SKI klub Hluboká 
 
Disciplína:  obří slalom    
Kategorie:  dívky - předškolní   chlapci - předškolní 
  dívky 1. – 3. třída   chlapci 1. – 3. třída 
  dívky 4. – 6. třída   chlapci 4. – 6. třída 
  dívky 7. – 9. třída   chlapci 7. – 9. třída 

 
Přihlášky:  odesláním vyplněné přihlášky na e-mail: hausler@seznam.cz   
         nejpozději do soboty 9. února 2019 do 17 hodin.  
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ :      www.skihluboka.cz     v „novinkách“ 

Doporučení a prosba: přihlaste se včas předem E-MAILEM. Přihlášení na místě 
znamená zařazení až na konec startovního pole. Počet startujících je omezen na 100 
závodníků. Případné vyčerpání limitu bude uvedeno na stránkách 
www.skihluboka.cz  v „novinkách“. Přihlášení na místě také komplikuje výdej čísel 
a prodlužuje časový harmonogram. Děkujeme za pochopení.  

 
Závodní kancelář: SKI BAR  ve středisku SKI Hluboká 
Prezentace:   neděle 10. února 2019  14-15 hod. v závodním kanceláři 
Informace:  e-mail: hausler@seznam.cz    
  Tel.: Tomáš Häusler tel: 731 443 721 

   
Zdravotní služba: lékařská pohotovost 
Ceny:  první tři v každé kategorii obdrží diplomy a drobné ceny 
Startovné:  50 Kč za závodníka, platí se při převzetí startovního čísla. 
                                   Závodníkům ani doprovodu nevzniká přednostní právo jízdy na vleku 

ani nárok na bezplatné jízdné.  
Doprava:  vlastní, pořadatel nezajišťuje 
Způsob měření:   elektronickou časomírou 
Různé:  * Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. 
  * Závodníkům je povolen start pouze v lyžařské helmě a s hůlkami. 
  * Za neodevzdané startovní číslo účtuje pořadatel 500,- Kč. 

* O případném odvolání závodu budou přihlášení informováni 
Emailem/SMS 

 
Časový pořad:  NEDĚLE   10.2.2019 
    14:00 - 15:00  prezentace a výdej startovních čísel 
      15:00 – 15:20 prohlídka trati 
     15:30 -  start podle čísel od nejmladší kategorie
   
Vyhlášení výsledků: u lyžařské chaty do 30-45 min. po ukončení závodu. 
   
 
Za pořadatele: Tomáš Haüsler, 3.2.2019 

  
 


