
 
 

   
                                                                                             

       

 
 
 

Mistrovství ČR SX a  FIS SX závody 

20.-21.3.2023 Dolní Morava 
 

 
# Všeobecné informace   
Jsme rádi že můžeme v Resortu Dolní Morava nabídnout dva závodní dny 20.-21.3. – 
na SX trati U Slona. www.dolnimorava.cz 
 
Prosím stáhněte si Stack Team app, www.teamapp.com. Abyste mohli dosáhnout 
plné funkcionality aplikace, po stažení aplikace do Vašeho telefonu je potřeba: 
Dát do vyhledavače aplikace:  
Czech SX 22/23, kliknout na tuto ikonu a nahoře na banner “become a member of this 
app” následně budete vyzváni k vyplnění několika detailů o vás.. bez tohoto vám 
nechodí notifikace atd. 
Po tomto kroku uvidíte a budete dostávat upozornění o nových dokumentech, 
změnách v harmonogramu, v aplikaci poběží i online pavouky. Veškerá komunikace a 
změny bude realizována přes tuto aplikaci. Pokud potřebujete pomoc s aplikací, rádi 
Vám poradíme u registrace.  
 
 
# Categorie & Startovné 
FIS Men, FIS Women, U16, U14, U12&U10  
Startovné/den 500CZK/20EUR 

 

Permanentky je možné zakoupit při registraci za zvýhodněnou cenu -10% platba je 

možná pouze v hotovosti (permanentky je take možné zakoupit online na stránkách 

dolnimorava.cz). 

 
 
 # Registrace  
Přes stránky SLČR, nejpozději 17.3.2023, v případě potíží na email: 
odm@sportclubfun.com. 
  
 
# Contact  
OC: lenka@sportclubfun.com, tel: 00420777114009  
Chief of Race (OC): Lenka Dvorakova (CZE)  
TD (FIS): David Jindra (CZE) 
Refferee: Gustav Hotový (CZE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dolnimorava.cz/


 
 

   
                                                                                             

       

 
 
# Předběžný Program 
Tento program je neoficiální, program bude upraven podle počasí a počtu závodníků. 
¨ 
 
Neděle 19.3.2023 Race office otevřen 
17:00-19:00 Race office otevřen pro registraci a platby startovného + nákup 

permanentek - Restaurant U Slona (permanentky je take možné 
zakoupit online na stránkách dolnimorava.cz)  

18:00   TC meeting online – skype: https://join.skype.com/LVR4wZv8cluq 
 
Pondělí 20.3.-Úterý 21.3.   

9.00 – 9.20   Prohlídka trati 

9.30 - 11.00   Trénink 

11:15    Finálové rozjížďky (bez kvalifikace, všichni do pavouků – viz FIS 

Hollistic format – dojíždíme až do konce včetně tzv. Looser rounds. Pokud to bude 

nutné, budou před finálovými rozjížďkami uskutečněny předkvalifikační rozjížďky) 

13:00 TBD  Vyhlášení vítězů (max 15min po poslední rozjížďce – cílový 

prostor) 

 

# Lokace  
www.dolnimorava.cz ski slope “U Slona”   
  
  
# Regulations & Insurance   
Registrací do závodu každý účastník bere na vědomí, že helma povinná. Každý 
účastník bere na vědomí a respektuje pravidla pro závody SX v ČR a pravidla FIS. 
Organizátor není zodpovědný za žádné škody na majetku, ani zdraví které mohou 
eventuelně vzniknout v rámci účasti na závodech. Každý účastník je povinnen mít 
uzavřeno vlastní pojištění vůči škodám na zdraví a majetku souvisejícím s účastí na 
závodech. 

https://join.skype.com/LVR4wZv8cluq

