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Lyžařský oddíl SKI klub Hranice 

pořádá ve spolupráci s Olomouckým krajským svazem lyžařů OSÚ ZL 

závod v obřím slalomu 

OBLASTNÍ PŘEBOR ŠKOL V OBŘÍM SLALOMU 2023 – 9. ročník 

Datum:  16.února 2023 (čtvrtek) 

Místo:   lyžařský areál na Potštátě 

Disciplína:  obří slalom – veřejný závod, jednoterčový 

Startovné:  400Kč/os. (zahrnuje startovné+denní lístek na vleky)  

Pro zájemce bude v ceně startovného vypraven autobus od hotelu Cementář v  
Hranicích (7:45 odjezd, 14:00 příjezd zpět) – nutno objednat při přihlášování-kapacita 

omezena 

Kategorie: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zvlášť soutěží dívky a zvlášť hoši. V případě malého počtu účastníků 

v jednotlivých kategoriích možnost sloučení kategorií hochů a dívek. 

Prezentace a přihlášky:  
Přihlášky přes web http://bit.ly/preborskol2023 do úterý 14. 2. 
2023 do 20:00 hod. Osobně na místě v den závodu do 8:40 hod. 

Časový rozpis: Prezentace: 8:00 - 8:40 hod. v závodní kanceláři 
Prohlídka tratě: 8:50 – 9:15 hod (sesouváním) 
Porada trenérů (rozdání startovních čísel): 9:15 hod 
Start prvního závodníka: 9:30 hod (po kategoriích dle startovní 
listiny) 
Vyhlášení: cca 30 minut po ukončení závodu 

 

I. stupeň ZŠ+MŠ 

1) MYŠÁCI (MŠ + 1. třída)  

2) PŘÍPRAVKA (2. a 3. třída)  

II. stupeň ZŠ + víceletá gymnázia 

3) PŘEDŽÁCI (4. a 5. třída) 

4) MLADŠÍ ŽÁCI (6. a 7. třída) 

5) STARŠÍ ŽÁCI (8. a 9. třída) 

Střední školy: 

6) JUNIOŘI (1 až 4 ročník středních 
skol) 

http://bit.ly/preborskol2023
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Hodnocení: První tři v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou ceny. 
Dívky a hoši se v každé kategorii vyhlašují zvlášť. 

  
Různé: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu 

Přihlašovatel odpovídá za skutečnost, že jim přihlášení účastníci 
jsou zdravotně způsobilí k účasti natomto závodě. 
Závodníci a činovníci závodu se účastní závodu na vlastní 
nebezpečí 
Všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu. Doporučen je 
chránič páteře. 
Podle počtu účastníků a počasí bude závod pořádán na jedno či 
dvě kola (bude upřesněno na schůzivedoucích týmů). 
Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500,- Kč. 
 

Protesty: Písemně po složení vkladu 200,- Kč. V případě oprávněného 
protestu bude vklad vrácen. Rozhoduje organizační výbor. 

 
Lékařská služba: Rychlá záchranná služba nemocnice Hranice 

Odvolání závodu:  do 15.2.2023. Konání závodu lze ověřit na www.skipotstat.cz 
příp. na tel.603857333 

Kontakt:   Jiří Kuča, ředitel závodu 
   Email: skipotstat@skipotstat.cz 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


