
Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, 
sportovní svaz policistů a hasičů 

Propozice 
 

9. ročník závodu UNITOP ČR v alpském lyžování 
pro zájmové lyžaře, členy sportovních klubů policie, 
policisty, hasiče a zaměstnance ministerstva vnitra. 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
sobota 24. března 2018 

areál Dolní Morava relax & sport resort 
Dolní Morava, Pardubický kraj 

 
Generální partner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pořadatel:   SKP Kometa Brno 

Termín konání:  sobota 24. března 2018 

Místo konání:  areál Dolní Morava relax & sport resort, Dolní Morava, Pardubický kraj 

Startovní předpis: Pravidla lyžařských závodů AD, závod kategorie C   

Soutěž: M UNITOP ČR je vypsán v závodě „obří slalom“ na dvě kola. Trať je postavena 
 tak, aby ji mohli absolvovat zájmoví a rekreační lyžaři na sjezdovce červená 2. 

Účastníci závodů: závod je vypsán pro členy sportovních klubů policie, policisty, hasiče a 
zaměstnance MV a PČR, kteří se nezúčastňují od  1. 1. 2016 do současnosti 
závodů vypsaných Svazem lyžařů ČR.  

Kategorie: muži ...................................  bez rozdílu věku 
 ženy ………………………..   bez rozdílu věku 
 
Startovné: Startovné se nevybírá, jízdné na vlecích si účastníci hradí sami.  
  
 
Organizační výbor:    Předseda OV            Ing. Jiří Chalupník  
                                            Ředitel závodu:            Ing. Tomáš Brožek 
                                              Sekretář závodu:          Ing. Jan Radoberský 
                                        
 
Závodní kancelář: SCM - Dolní Morava - chata Kamila (ve spodní části sjezdovky "2" vedle 
 lanovek) 
 
Přihlášky do závodu: Sportovní klub Policie KOMETA BRNO z. s. 
 Bauerova 5 
 603 00 Brno 
 telefon 543 331 312 
 E-mail info@kometabrno.cz  
 

Přihlášky zasílejte přednostně elektronickou poštou!!!! 
 
Časový program (plán může být přizpůsoben povětrnostním podmínkám) : 

9:30 do 10:00 závodní kancelář  Prezentace závodníků  
    10:15 – 10:45    Prohlídka tratě I. kola OSL 
    11:00                Start I. kola OSL, pořadí na startu dle rozlosování  
    start II. kola bude cca 30 minut po dojetí posledního závodníka I. kola 
    30 minut po dojetí posledního závodníka vyhlášení výsledků v prostoru cíle. 
 
Prosím sledujte hlášení rozhlasu pro případné změny!!!! 
 
Ceny: první tři soutěžící v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcný dar. 
 
Organizační pokyny:  ubytování pořadatel nezajišťuje 
 na vlastní náklady je možné ubytování objednat na: 

www.dolnimorava.cz/rezervace/rezervace.php 
 www.hotel-sneznik.cz 
 stravování na vlastní náklady v místě konání 
 
Podmínky účasti:     Závodníci, činovnici a diváci se zúčastní tohoto závodu na vlastní nebezpečí 
 
Sledujete webové stránky www.kometabrno.cz nebo www.policie-sport.cz, kde bude aktuálně 
uveřejněno, zda se závod koná s ohledem na klimatické podmínky. 
 
Webové kamery on – line: www.dolnimorava.cz 
 
 
  

mailto:skpkometa@iol.cz
http://www.dolnimorava.cz/rezervace/rezervace.php
http://www.hotelsneznik.jeseniky.com/


Mapa střediska: 
 

 
 
Příjezd do SKI centra:  
 

 


