
 
 

 

v sobotu,  26.března 2022 na Božím Daru, ve ski areálu Hranice 
 

1. Přihlášky 
 

Akceptujeme pouze písemné přihlášky předem na e-mailovou adresu  info@supercross-klinovec.com   
Přihláška musí obsahovat : jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, klub, za který závodník startuje a 

tel.č.trenéra 
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek, 24.3.2022 v 17..00 hodin 

Přihlášení v den soutěže bohužel není z technických důvodů možné! 
 

2.  Program závodu 
 
8.00  Výdej startovních čísel v prostorách cíle závodní trati 
8.15  - 8.55  Prohlídka tratě, trénink     
9.00   Start 1. kvalifikační jízdy 
Cca 10.30   Start 2. kvalifikační jízdy 
Cca 12.30   Finále věkových kategorií AK 10/11 a starších 
Ihned po skončení soutěže následuje slavnostní vyhlášení vítězů 
  

Startovní interval kvalifikačních jízd je 20 sekund. Starty jednotlivých závodníků dle startovní listiny 
musí být dodrženy. Pokud se závodník nedostaví včas ke svému startu, nebude startovat! Do výsledků  

se započítává rychlejší jízda. Dle výsledků kvalifikačních jízd postupují závodníci starší 10 let do 
finálových jízd. 

Měření kvalifikačních jízd zajistí zkušený tým partnerského lyžařského klubu SSV 1863 Sayda 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu podle povětrnostních podmínek a počtu přihlášených závodníků. 

 

3. Hodnocení a výsledky 
 

Nordic-Supercross 2022 bude probíhat v následujících věkových kategoriích 
Kat.1 – AK5/6/7 předžáci ročníky 2015-2016-2017  (5-7 let) 
Kat.2- AK8/9  žáci  ročníky 2013-2014   (8-9 let) 
Kat.3- AK10/11  žáci  ročníky 2011-2012   (10-11 let) 
Kat.4- AK12/13  žáci  ročníky 2009-2010   (12-13 let) 
Kat.5- AK14/15  žáci  ročníky 2007-2008   (14-15 let) 
Kat.6- AK16/17/18 junioři  ročníky 2004-2005-2006  (16-18 let) 

 
Věkové skupiny AK10/11  a starší budou nasazeni do finálových „pavouků“, ze kterých vzejde vítěz. 
Finálové jízdy startují vždy 4 závodníci najednou, 2 rychlejší postupují. První 3 závodníci z každé 
věkové kategorie obdrží pohár, prvních šest závodníků diplom. Na závěr vyhlášení vítězů proběhne 
tombola startovních čísel s hodnotnými cenami. 



 
 

 

 

4. Pravidla soutěže 
 
Supercross je soutěž v běžeckém lyžování (jen trochu jiná trať J ), volnou technikou podle alpské 
soutěže Skicross. Délka, profil a překážky na trati jsou závislé na množství a kvalitě sněhu a počasí. 
Včasný příchod závodníků je základ pro dostačující prohlídku trati a trénink před závodem. 
Vynechání brány, skoku, či překážky znamená navýšení dosaženého času v kvalifikaci o 10 sekund, 
ve finálových jízdách diskvalifikaci a zařazení závodníka na konec výsledkové listiny.  
Povolené vybavení : běžky bez hran (samozřejmě s vázáním na běžky !), délka lyží minimálně po 
ramena závodníka. 
 

5. Organizační výbor 
 
Sekretář závodu:   Ivana Dobišová   +420 737 222 410 
     info@supercross-klinovec.com   
Ředitelka závodu:   Lenka Dořáková 
Ředitel trati:     Michal Dvořák 
Časomíra:    Sven Kaltofen / SSV 1863 Sayda 
Zdravotní zabezpečení:   Horská služba Kínovec 
Za Klub Krušných hor   Miroslav Schimmer  +420 737 222 432 
Za SSV 1862 Sayda   Toralf Richter  +49 1523 4080892 

 
Místo konání: Boží Dar, Skiareál Hranice   
 

6. Livestream ze soutěže 
 

Letošní Nordic-Supercross 2022 můžete sledovat on-line na https://snowgames.live 
 

7. Důležité 
 

Závodníci i doprovod se soutěže účastní za dodržení vládních nařízení spojených s onemocněním Covid 
19, na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za své lyžařské vybavení. Pořadatel nenese žádnou 

zodpovědnost za úrazy účastníků v době konání soutěže, za materiální škody ani za případné ztráty 
vybavení. Dále každý účastník svou registrací potvrzuje svůj souhlas s elektronickým zpracováním 

svých dat na přihlášce, jejich dalším vyhodnocením a zveřejněním na internetu. Všichni častníci 
souhlasí s dalším použitím/zveřejněním  fotografií či nahrávek z akce v médiích, případně k výrobě 

DVD a tiskových materiálů a to bez nároku na honorář. 
 

 
 



 
 

 

 

 


