
O pohár ředitele HZS hl.m. Prahy v obřím slalomu 
 

Sportovní klub HZS hl.m.Prahy a GŘ HZS ČR ve spolupráci s HZS hl.m.Prahy si Vás 

dovolují pozvat na třetí ročník soutěže v obřím slalomu O pohár ředitele HZS hl.m.Prahy. 
 

Termín: 24.1.2011 

 

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou – Ski areál Horní Domky (Lysá hora) 

 

Pořadatel: Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru hl. m. Prahy a GŘ HSZ ČR, HZS hl. m. Prahy 

Spolupořadatel: Česká hasičská sportovní federace 

 

Disciplíny: Obří slalom na lyžích a snowboardu 

 

Kategorie: Muži do 40 let – lyže (L)/snowboard (S) 

                  Muži nad 40 let – lyže (L)/snovboard (S) 

                  Ženy - lyže 

 

Závody jsou určeny příslušníkům HZS ČR, hasičům HZS podniků a členům jednotek SDH obcí 

 

Přihlášky:  

Do 18.1.2011 Emailem:  matej.benc@seznam.cz , tel: 773 537 303 (Matěj Benc), HS-3/A 

 

Do přihlášky je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození, kategorii (věk, lyže/snowboard), vysílající složku 

 

Příspěvek za start 650kč/závodník, v ceně je celodenní permanentka platící pro celý areál Horní Domky a strava 

 

Platbu je možno provést předem na účet, který Vám bude zaslán s variabilním symbolem po obdržení přihlášky 

nebo v den závodu. Potvrzení o platbě Vám bude vydáno při prezentaci  

 

!Maximální počet zúčastněných je 250 závodníků! 

 

Odřeknutí: 

Do 18.1.2009 Emailem: matej.benc@seznam.cz , tel: 773 537 303 (Matěj Benc) 

 

Prezentace: 24.1.2011 v prostorách budovy lanové dráhy Horní Domky od 8.00 do 9.15 hod, po tomto časovém 

termínu bude prezentace ukončena 

 

Časový program: 

 

24.1.2011 

 

8.00 – 9.15 hod – prezentace  

9.30 – 9.45 hod – prohlídka 1. kola  

10.00 hod – start 1. kola 

Do druhého kola postupuje pouze první polovina závodníků z nejlépe dosažených časů v každé kategorii. Časy 

prvního a druhého kola se sčítají 

Cca 12.30 – 12.45 hod – prohlídka druhého kola 

Cca 13.00 hod – start 2. kola 

Cca 14.30 – vyhlášení výsledků 

Časový program druhého kola může být upraven 

 

Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny 

 

Parametry závodní trati:  Závodí se na slalomovém svahu (červená 3). Start 1200 m.n.m., cíl 950 m.n.m. 

 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. V případě potřeby možno poskytnout kontakty nebo www.rokytnice.com  

 

Lékařské zajištění: Horská služba Krkonoše 
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Různé: 

- Zálohované měření času homologovaným měřícím zařízením 

- Účastníci závodů a diváci se účastní závodů na vlastní nebezpečí 

- Přihlášení závodníci obdrží celodenní permanentku na všechny trasy 

- Závodí se podle platných pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu Svazu Lyžařů ČR 

- Výsledky závodů budou zveřejněny na internetové adrese www.pozary.cz a www.skhasicipraha.cz  

- Přístup k areálu na www.rokytnice.com  

- Oficiální tabule bude v prostorách budovy dolní lanové dráhy Horní domky 
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