
 
Informace o areálu a fotografie naleznete na adrese www.sportnemcicky.cz 

 
TJ Sokol Němčičky nabízí po dohodě smluvní provoz lyžařského svahu, ubytování, služby půjčovny lyžařského vybavení a 

lyžařského servisu. V letním období lze sportovní areál využít pro školy v přírodě, sportovní soustředění či jako základnu 

pro cykloturistiku. 

Krajský svaz lyžařů 

Jihomoravského kraje, OSÚ ZL  

vyhlašují závod v obřím slalomu  

zařazený do soutěže: 

JIHOMORAVSKÝ LYŽAŘSKÝ POHÁR 

VII. ROČNÍK 

závod je určen pro neregistrované závodníky a veřejnost 

Datum:  neděle 10.3.2013 v 9:45 (prohlídka trati 9:10 – 9:40) 

Místo:   Němčičky u Břeclavi 

Pořadatel:  TJ Sokol Němčičky 

Charakter závodu: obří slalom– 1 nebo 2 kola (dle aktuálních sněhových podmínek);  

 

Kategorie: 1/ Myšáci (2006 a mladší) 

                 2/ Přípravka (2005, 2004, 2003) 

                 3/ Předžactvo (2002,2001) 

                 4/ Mladší žactvo (00, 99) 

                 5/ Starší žactvo (98, 97) 

                 6/ Open (dospělí, závodníci s registrací pro AD, příchozí) 

 

Startovné: 50,- Kč – příchozí veřejnost i členové SLČR  

+ 50,- Kč – poplatek za vlek pro závodníky s číslem a doprovod po dobu závodu 

Přihlášky:  do pátku 9.3.2013 do 18:00hod  na email: tj@sportnemcicky.cz  nebo na webu 

http://www.sportnemcicky.cz/content/prihl_JMLP 

 

Prezentace:  8:15 – 9:00 v budově u lyžařského areálu v Němčičkách 
 

Hodnocení:  první tři v každé kategorii diplomy a věcné ceny, do 6.místa diplomy 

Organizace: 

 Ředitel závodu:    Stanislav Pražák 

 Hlavní rozhodčí:    Godlewski Jiří 

 Časomíra:    Podešť Ivo, Podešťová Renata 

 Stavba trati:    Šilingr Pavel, Godlewski Jiří, Procházka Tomáš 

 Zdravotník:    Stávek Václav 

 Organizační pracovník:   Stávek Jaroslav 

 Arbitr:     Zbořil Lubomír 
 

Různé:  závodníci, činovníci a diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí 

pro závod neplatí omezení FIS týkající se výzbroje 

pro kategorie 1-5 je povinnost použít homologovanou ochrannou přilbu dle ČSN  EN 1077 

náklady na dopravu nejsou hrazeny 

 pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení rozpisu 

  závodí se dle platných PLZ SLČR a soutěžního řádu JLP 2012-2013 
 

Zájemci si mohou v areálu zajistit ubytování. Tel: 519 430 753, 608434805; mail: tj@sportnemcicky.cz  
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