
Potštejnský racing 

z pověření Krajského svazu lyžařů Jihomoravského kraje 
pořádá veřejný závod 

O pohár Krulišáka 

V OBŘÍM SLALOMU 
 

zařazený do soutěže 

Jihomoravský lyžařský pohár - XV. ročník 

Datum: pátek 21. ledna 2022 
Místo: Horský resort Dolní Morava – sjezdovka 2a Kamila  

Disciplína: Obří slalom 1 kolo (U8-U12), 2 kola (U14 – Dospělí) 

Kategorie: 1) U8 MYŠÁCI 
2) U10 PŘÍPRAVKA 

(2014 a mladší) 
(2012 - 2013) 

 3) U12 PŘEDŽACTVO (2010 - 2011) 
 4) U14 MLADŠÍ ŽACTVO (2008 - 2009) 
 5) U16 STARŠÍ ŽACTVO 

6) U21 JUNIOŘI 
7) DOSPĚLÍ 

(2006 - 2007) 
(2001 - 2005) 
(2000 a starší) 

Startovné: Závodníci přihlášení přes web: 

Závodníci přihlášení na místě: 

200,- Kč/os. 
400,- Kč/os. 

Skipas: Závodníci si mohou koupit skipas za zvýhodněnou cenu u prezentace. Při koupi u pokladny zvýhodnění 
není. 

Kontakt:  Tomáš Potštejnský, potstejnskyt@seznam.cz, 736 227 225 

Přihlášky: Přes web www.jmlp.cz/index.php/registrace do středy 19. 1. 2021 do 20:00 hod. Osobně na místě 
v den závodu do 16:15 - tito závodníci budou zařazeni na konec startovního pole své věkové 
kategorie a platí zvýšené startovné. 

Prezentace: 15:15 – 16:15 – v restauraci Marcelka 

Časový rozpis: 16:35 schůze vedoucích týmů před chatou Marcelka 

16:30 - 16:50 prohlídka trati (poslední vstup do tratě 16:50) 
17:00 start od nejmladší kategorie 
Vyhlášení výsledků do 20 minut po ukončení závodu. 

Hodnocení: Prvních šest závodníků v každé kategorii obdrží diplomy. První tři v každé kategorii obdrží medaile  
a věcné ceny. Vítězové obdrží poháry. Dívky a hoši se v každé kategorii vyhlašují zvlášť. 

Různé:  Přihlašovatel odpovídá za skutečnost, že jim přihlášení účastníci jsou zdravotně způsobilí k účasti  

na tomto závodě. 

Dle soutěžních pravidel SLČR je od kategorie mladší žáci povinností mít helmu s FIS štítkem.  

Závodníci, činovníci i diváci se účastní na vlastní nebezpečí. 

Účastníci závodu musí splňovat epidemiologická opatření dle příslušných vládních nařízení. 

O případném odvolání závodu nebo změně budeme informovat na webu www.jmlp.cz. 

Závodí se dle soutěžního řádu JMLP 2021/2022. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit počet kol, časový rozpis a pořadí kategorií. 

Parkování: parkoviště pod hotelem Vista 

Ubytování: v případě zájmu kontaktovat: rezervace@dolnimorava.cz nebo 734 875 296 

 

Tomáš Potštejnský 
ředitel závodu
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