
 

Datum: Neděle 5. listopad 2017

Místo: Lyžařský areál Potštát 

Disciplína: suchý slalom, délka trati cca. 150m 

Kategorie: myšáci – do 7let (2010 a mladší)

přípravka – do 10let (2007-2009

žáci – do 14let (2003-2006)  ….. dvě kola: (jedno start 

junioři  – do 18let (1999-2002) …. d

dospělí – nad 18let (1998 a starší)

Startovné: 50,- Kč za závodníka  

Přihlášky: e-mail: skipotstat@skipotstat.cz / tel: 603857333…. cykloaski@seznam.cz / 

tel: 60323199  

>>>Do přihlášky prosím uvést –

Závodní kancelář: Lyžařský areál Potštát 

Časový rozvrh: prezentace od 8:30 do 9.45h 

Start závodu: 10.00 od nejmladší kategorie

Informace:  

• první tři v každé kategorii obdrží ceny 

vyhlašují zvlášť 

• závodníci absolvují běh s lyžařsk

bránami  

• při závodě bude použito ruční měření

 

Za pořadatele zvou:  Jiří Kuča 

                                    Petr Ordáň 

SKI KLUB HRANICE A SKIPO TEAM 

POŘÁDAJÍ „SUCHÝ SLALOM"
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: suchý slalom, délka trati cca. 150m  

(2010 a mladší) …. dvě kola: start – cíl 

09) ….. dvě kola: start – cíl 

….. dvě kola: (jedno start – cíl, druhé cíl – 

…. dvě kola: (jedno start – cíl, druhé cíl 

(1998 a starší) ….. dvě kola: start - cíl ….. 

Kč za závodníka   

mail: skipotstat@skipotstat.cz / tel: 603857333…. cykloaski@seznam.cz / 

– jméno, příjmení, celé datum narození, oddíl

: Lyžařský areál Potštát  

: prezentace od 8:30 do 9.45h  

: 10.00 od nejmladší kategorie 

• první tři v každé kategorii obdrží ceny – dívky a kluci se v každé kategorii 

• závodníci absolvují běh s lyžařskými holemi vytyčenou trať mezi slalomovými 

• při závodě bude použito ruční měření 

:  Jiří Kuča – Ski klub Hranice 603857333 

Petr Ordáň – Skipo team 603523199 

SKI KLUB HRANICE A SKIPO TEAM 

POŘÁDAJÍ „SUCHÝ SLALOM"  

 start) 

cíl, druhé cíl – start) 

mail: skipotstat@skipotstat.cz / tel: 603857333…. cykloaski@seznam.cz / 

datum narození, oddíl/město<<< 

každé kategorii 

ými holemi vytyčenou trať mezi slalomovými 

SKI KLUB HRANICE A SKIPO TEAM 

POŘÁDAJÍ „SUCHÝ SLALOM" 


