
 
     
 
 

Základní škola a Mateřská škola Karlovice ve spolupráci s TC Praděd a Ski areálem Myšák  

pořádají 
    

Lyžařské a snowboardové závody žáků základních škol 

 - Olympijský festival 
 

 

 

 

Propozice závodu 

 
 
 

Pořadatel: Základní škola a Mateřská škola Karlovice 

Technické zajištění: TC Praděd 

Místo konání: Ski areál Myšák Karlov pod Pradědem 

Datum konání : čtvrtek 22. 2. 2018 v  08.00 hod. 
 

Disciplíny : Obří slalom – lyže (1 kolo)              

Obří slalom - snowboard (1 kolo)      

 

 

Organizační výbor Ředitel závodu :         Martina Brachtlová 

Ředitel Ski areálu:         Jaroslav Lukeš 

Velitel tratí :          Petr Houser 

Velitel časomíry:         Jaroslav Lex 
 

 

Pravidla závodu: Závodí se dle pravidel lyžařských závodů, kategorie „C“  v disciplínách:  

 

 obří slalom  

 snowboard obří slalom  

 

 

Tratě jsou pro zjednodušení v kategorii „C“ vytýčeny jednoterčově.  Závod se pořádá jako soutěž 

jednotlivců v jednotlivých věkových kategoriích dle školní docházky ve školním roce 2017/2018. 

  

Věkové kategorie jsou stanoveny podle tříd, které žáci aktuálně ve školním roce 2017/2018 

navštěvují: 

 

1.- 3. třída dívky, hoši 

4.-5. třída dívky, hoši 

6.-7.třída dívky, hoši 

8.-9.třída dívky, hoši 

 

 

 

 



Závodí se na části červené sjezdovky.  

Škola může obsadit každou kategorii a disciplínu maximálně 3 žáky.  Start mladšího závodníka ve 

vyšší věkové kategorii není přípustný. Žáci školy mohou startovat ve všech vyhlášených 

disciplínách. Škola nemusí obsadit všechny kategorie a disciplíny plným počtem žáků / žákyň / 

Rovněž nemusí obsadit všechny veškeré vypsané kategorie a disciplíny. 

 

Přihlášky:  do 20.2.2018 na adresu zastupce@zskarlovice.cz. Na pozdější přihlášky nebude brán 

zřetel. 

Startovné:                Školy za svoji účast startovné v závodě neplatí! 
Jízdné:                                     

Prezentace: V bufetu Ski areálu Myšák 

Časový rozvrh:  Výdej startovních čísel                             08:00 – 8:30 hod. 
                      Prohlídka trati:                             08:30 – 9:00 hod. 

          Start 1. závodníka OSL                              09:00 hod.                           
 

Vyhlášení výsledků: V prostoru startu do 30 minut po dojetí posledního závodu a závodníka. 

 

Ceny :   1.- 3. závodník v kategorii a disciplíně bude odměněn diplomem a věcnou 

cenou 

 

Pojištění: Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a školy jsou 

povinny mít uzavřené pro své žáky odpovídající pojištění. Pořadatel závodu 

není zodpovědný za případná zranění závodníků, činovníků nebo diváků. 

Pro závod je povinná homologovaná ochrana hlavy - přilba. 

Doporučujeme chránič páteře homologovaný pro sjezdové lyžování. 

Doporučujeme, aby všichni účastníci měli u sebe kartičku pojištěnce 

zdravotní pojišťovny. 

 

První pomoc : HS Karlov 

 

Protesty : Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně se vkladem 200,- 

Kč. V případě kladného vyřízení protestu se vklad vrací. 

Další informace:  
 Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel škole 200 Kč. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit jednotlivé disciplíny či jejich pořadí 

 v případě sněhových podmínek, časových nebo organizačních důvodů. 

      Parkování školních autobusů nebo osobních automobilů na parkovišti. 

 

Případné odvolání závodů: 19.2.2018 nejpozději do 10.00 hod. e-mailem a telefonicky 

přihlášeným školám. 
  

 

V Karlovicích 10.1.2018 

 

mailto:zastupce@zskarlovice.cz

