
„POHÁR  ORLICKÝCH  HOR“ 
Dynastar Lange Cup 

Přebor Pardubického kraje 2019 
2. závod v obřím slalomu 

 
Místo konání  :                          Sport areál České Petrovice 
Datum konání :                         20.1.2019 
Kategorie  :                                 Přípravka:          ročník 2011, 2010, 2009 (dívky, chlapci) 
                                                    Předžactvo:        ročník 2008 - 2007 (dívky, chlapci) 
                                                    Mladší žactvo:        ročník 2006 - 2005 (dívky, chlapci) 
                                                   Starší žactvo:          ročník 2004 - 2003 (dívky, chlapci) 
 
Disciplína :   Obří slalom dle pravidel Poháru Orlických hor 
 
Technické provedení:              SKI Klub České Petrovice  z.s. 
 
Přihlášky:                                Pouze elektronicky do 19.1.2019, 9:00 hod  přes:    www.poharoh.cz 
Prezentace:                             Neděle 20.1. 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 prezentaci možnost zakoupit celodenní skipas pro závodníky a trenéry včetně tréninku od 8,00 hod. za 150,-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, 
poháry 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 2019, oddíl C.  
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 sout. 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:                            Conel s.r.o Ústí n. O. 
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 17.1.2019. 
 
                                                                                      Zpracoval: Tomáš Král 
 
 


