
 

 

           POHÁR ORLICKÝCH HOR 
       Dynastar Lange Cup 

         Přebor Pardubického kraje 2022  
            1. závod v obřím slalomu 

 
 

Místo konání  :                          Sport areál České Petrovice 
Datum konání :                         23. 1. 2022 
Kategorie  :                                 Přípravka:          ročník 2014, 2013, 2012 (dívky, chlapci) 
                                                    Předžactvo:        ročník 2010 - 2011 (dívky, chlapci) 
                                                    Mladší žactvo:        ročník 2008 - 2009 (dívky, chlapci) 
                                                   Starší žactvo:          ročník 2006 - 2007 (dívky, chlapci) 
 
Disciplína :   Obří slalom dle pravidel Poháru Orlických hor 
 
Technické provedení:              SKI Klub České Petrovice z.s. 
Přihlášky:                                Pouze elektronicky do 20. 1. 2022, 12:00 hod  na:    www.poharoh.cz 
Prezence:                             Neděle 23. 1. 2022 SKI BAR na dolní stanici vleků, 8:00-9:00 hod.   
Startovní čísla:                       Budou vydávány při prezentaci po klubech. Za ztrátu účtujeme 300,- Kč. 
     
Při prezenci možnost zakoupit celodenní skipas pro závodníky a trenéry od 8,00 hod. za 250,-Kč. 
 
Prohlídka tratě:                      9:15   -   9:45 hod. 
Start 1. kola:             10:00 hod. 
Start 2. kola:                            Bude vyhlášen rozhlasem 
 
Vyhlášení výsledků:         Po skončení závodu a zpracování dat (cca 30 min.) bude vyhlášeno rozhlasem. 

V každé kategorii bude vyhlášeno 6 nejlepších závodníků, první tři obdrží diplomy, 
medaile a věcné ceny, ostatní diplomy a věcné ceny. 

 
Podmínky účasti:                   Závodí se dle platných pravidel Poháru OH, pravidel LZ vydaných SLČR a dle soutěžního 

řádu pro rok 21/22, oddíl C.  
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná protiepidemická opatření. 
Jejich aktuální znění je uveřejněno na stránkách: 
https://www.czech-ski.com/o-nas/aktuality/aktualni-mimoradna-opatreni-ve-sportu  
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-
omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-3.-1.-
2022.pdf 

 
Lyžařské oddíly a jednotlivci účastnící se závodu, doloží při prezenci jmenný seznam 
závodníků a trenérů, obsahující prohlášení o splnění požadavků bezinfekčnosti. 
Prohlášení bude potvrzeno vysílajícím oddílem, v případě jednotlivce jeho zákonným 
zástupcem. Takto doložená bezinfekčnost bude akceptována i provozovatelem areálu.  
 
Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku, atd.  
Závodníci musí mít ochranné přilby dle soutěžního řádu SLČR. 

 
Porada vedoucích:                 SKI BAR v 9 :10 hod          
Ředitel závodu:                 Ing. Tomáš Král 
Sekretář závodu:                 Bc. Lenka Ševčíková 



 

 

 
 
Autor tratě:                  1. kolo – Tomáš Král             2. kolo – bude upřesněno na poradě 
Časomíra:                            Měření Říčky 
Startovné:                           200,-Kč za závodníka 
Technická data:                      Obří slalom 1. kolo přípravka a předžáci, 2. kola žáci 
Start  - Cíl:                          730 m.n. m. - 650 m.n. m. 
Délka:                                 450 m 
 
Případné změny nebo zrušení závodu bude upřesněno na www.poharoh.cz do 20. 1. 2022. 
 
 
        Zpracoval: Tomáš Král 


