
                                                                                           

 

 

Horský resort Buková hora a SKI TEAM Česká Třebová, z.s. 

pořádají v neděli 19.2.2023 v lyžařském středisku Horského resortu Buková hora 

odložený závod v obřím slalomu ze dne 8.1.2023  v 17.  ročníku seriálu závodů o 

„Pohár Orlických hor“ 

 Dynastar Lange Cup 

a přebor Pardubického kraje 2023“ 
 

Závod se jede v kategoriích: 
1. Přípravka …..….ročníky 2015,2014,2013 
2. Předžactvo………ročníky 2012,2011 
3. Mladší žactvo.…ročníky 2010,2009 
4. Starší žactvo…...ročníky 2008,2007 
 
Disciplína: Obří slalom jedno kolo předžáci a přípravka, dvě kola žáci mladší a starší 

Přihlášky: pouze elektronicky na www.poharoh.cz do čtvrtka  16.2.2023 do 12:00 

Prezence: 19.2..1.2023 od 8,00 do 9,00 hod. 

Závodní kancelář: Č E N K O V I C E, hranatý Appres Ski bar u Třebovské sjezdovky. 
Závodní kancelář dostupná buď z parkovišť v Čenkovicích nebo je možno přejet lanovkou z     
Červené Vody. Obě lanovky budou v provozu od 7,30 hod. 
 
Skipasy: Pokladny v Čenkovicích i v Červené Vodě budou 19.2. 2023 otevřeny od 7,15 hod. 
nebo on-line pořízení skipasů v e-shopu na adrese https://skibukovka.eskipass.cz/ 
   
Sjezdovka: Svitavská 

Porada: Porada vedoucích oddílů bude  prostoru cíle na Svitavské  v 9,15 hod. 

Prohlídka tratě: 9,15-9,45 hod. 

Startovní čísla : budou vydávána při prezentaci, za ztrátu bude účtována smluvní pokuta ve 
výši 300 Kč 
 
 
 
 



Start 1. kola v 10,00 hod. 

Start 2. kola pro žákovské kategorie bude vyhlášen v prostoru cíle 

Vyhlášení výsledků: po skončení 2. kola a zpracování dat 
V každé kategorii bude vyhlášeno 6 nejlepších závodníků, první tři obdrží medaile, diplomy a 
věcné ceny, ostatní diplomy a věcné ceny 
 
Závodí se dle pravidel Poháru Orlických hor uvedených na  www.poharoh.cz a platných 
pravidel lyžařských závodů SLČR, kategorie „C“. 

Všichni účastníci včetně doprovodu se účastní na vlastní nebezpečí. 

Případné změny, či storno závodů budou uveřejněny na www.poharoh.cz do 17.2.2023.  

Zde budou také uveřejněny výsledky a fotogalerie závodů. 

Startovné: 250,- Kč na závodníka 

Technická data:  
Start: 920 m n.m.                                     Cíl: 700 m n.m.                               Délka tratě 600 m 
 
Činovníci závodu:  

Ředitel závodu:         Dostál Oldřich                                         

Arbitr:                         Václav Kánský 

Zdravotní služba:       Horská služba Čenkovice 

Autor tratě: 1. kolo     Hickl Milan                              
                   2.kolo      trenér jednoho z hostujících oddílů        
                                  (upřesnění na poradě před závodem) 
 
Sekretář závodu:        Míla Beránková 

Časomíra:                  Měřící skupina Říčky 

 

 Zpracoval:                 Dostál Oldřich 


