
 
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 
III. ROČNÍK 

Datum:  neděle 8.2.2009 v 9:30 (prohlídka trati 8:30 – 9:15) 

Místo:   Němčičky u Břeclavi 

Pořadatel:  TJ Sokol Němčičky 

Charakter závodu: obří slalom – 2 kola; časy se sčítají 

závod je určen pro neregistrované závodníky – členy SLČR a veřejnost; v závodech nesmí 
startovat závodníci s přiděleným kódovým číslem OSÚ AD/FIS 

Kategorie: 1/ Myšáci (2003 a mladší) 
                 2/ Přípravka (2002, 2001, 2000) 
                 3/ Předžactvo (99,98) 
                 4/ Mladší žactvo (97, 96) 
                 5/ Starší žactvo (95, 94) 
                 6/ Dospělí (93 a starší) 
                 7/ Masters (73 a starší) 
                 8/ Family (dítě 98 a mladší s rodičem nebo prarodičem) 
 
Startovné: 50,- Kč na místě pro všechny účastníky závodu 
  40,- Kč na místě v případě včas zaslané přihlášky 
Přihlášky:  email: tj.sokol.nemcicky@quick.cz do středy 4.2.2009 do 18:00hod 
                telefonem: 777 555 753, 519 430 753; faxem : 519 430 753 
                 
Prezentace:  7:30 – 8:30 v budově u lyžařského areálu v Němčičkách 

Hodnocení:  první tři v každé kategorii 

Organizace: 
 Předseda organizačního výboru: Slezák Zbyněk 

 Ředitel závodu:    Dvořák Otakar 
 Hlavní rozhodčí:    Godlewski Jiří 
 Časomíra:    Podešť Ivo, Podešťová Renata 
 Stavba trati:    Šilingr Pavel, Godlewski Jiří 
 Zdravotník:    Stávek Václav 
 Organizační pracovník:   Stávek Jaroslav 
 
Různé:  závodníci, činovníci a diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí 
  závodníkům je doporučeno použít ochrannou přilbu, pro kategorie 1-5 je povinná  
   náklady na dopravu nejsou hrazeny 
  pořadatel si vyhrazuje právo změny ustanovení rozpisu 
  závodí se dle PLZ SLČR a soutěžního řádu JLP 2008-2009 
Zájemci si mohou v areálu zajistit ubytování. Tel: 519 430 753; mail: tj.sokol.nemcicky@quick.cz  


