
                     

 
R O Z  P I S 

VYSOČI�A SKI 2013 
 

aneb 
 

volení zástupci a novináři na Vysočině jdou příkladem – vyměnili kanceláře za 

lyže a závodí v nekuřáckém obřím slalomu. 
 

Pod záštitou 
předsedkyně PSPČR Miroslavy �ěmcové 

poslankyně PSPČR Ing. Jany Fischerové, CSc. 
hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka 

primátora Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala 
starosty Havlíčkova Brodu Mgr. Jana Tecla 

starosty Pelhřimova Leopolda Bambuly 
 

Pořadatel:  Skiareál Šacberk u Jihlavy, Šacberk Racing, HB SKI TEAM o.s.  
  Havlíčkův Brod 
 
Termín:  pátek 25. ledna 2013 
 
Místo:  Skiareál Šacberk u Jihlavy  - www.sacberk.cz 
  
Disciplína:  obří slalom – dvě kola (trať vhodná pro středně pokročilé lyžaře) 
  
Kategorie:                 Volení zástupci všech stupňů v kraji Vysočina  
                                   (obecní i krajští zastupitelé, poslanci, senátoři, europoslanci) 
                              Novináři (zaměstnanci všech médií působících v kraji Vysočina) 
                              Volený zástupce + novinář ( součet časů obou závodníků) 

                                    Nejlepší municipalita ( součet časů tří nejlepších závodníků)  

                                    
                              - kategorie Volení zástupci  + Novináři budou rozděleny na                               
                              ŽENY a MUŽE 
 
Přihlášky:  a) na adrese: www.zavody-hbski.jecool.net/  (VYSOČINA SKI 2013)  
  do 23. ledna 2013 do 23 h   
  b) nebo v den závodu do 9:30 v závodní kanceláři 
 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje, www.ubytovanisacberk.cz 
 
Závodní kancelář: budova lyžařské restaurace v prostoru cíle 
 
Hlavní technický komisař:  Ing. Petr Jícha (725 404627) 
Traťoví komisaři:  David Myslivec, Martin Kachlíř (HB SKI TEAM)  
 



Prezentace:  pátek, 25. 1. 2013 8:30 – 9:30 v závodní kanceláři, možno telefonem  
      
Informace:  www.hbskiteam.cz, - e-mail: hbskiteam@atlas.cz 

 
Startovné:   100 Kč 
                                                              
Ceny:  první tři v každé kategorii obdrží medaili a diplom 
 
Doprava:  vlastní, pořadatel nezajišťuje 
 
Různé:  * Zákaz kouření během závodu a ve sportovním areálu ! 
  * Závodí se podle PLZ SLČR  
  * Všichni účastníci startují na vlastní náklady a riziko 
  * Za neodevzdané startovní číslo účtuje pořadatel  500,- Kč. 

* O případném odvolání závodu se bude informovat na webu 
www.hbskiteam.cz 24.1.2013  
 

Časový pořad:  Pá   25.1.13 08:30 dodatečná prezentace 
   09:30 uzávěrka prezentace 
   09:45 výdej startovních čísel 
   10:00 – 10:25 prohlídka trati 
   10:30 start podle čísel  
 
Vyhlášení výsledků: u závodní kanceláře 45 min. po ukončení závodu.  
   
 
V Havlíčkově Brodě  27. prosince 2012                                             
 
 
RNDr. Pavel Policar, M.Sc. 
ředitel závodu 
(602 226962) 
 

 
 

 

 
 
          


