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KING and QUEEN OF THE MOUNTAIN 

LORD and PRINCESS OF THE BOARD 

2019 
Druhý závod: Skicross, Snowboardcross 

 

Rejdice 16. 3. 2019 (sobota) 

 
Pořadatelé:   Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z. s. 

   Lyžařská škola Classic skischool Rejdice 

 

Ředitel závodu: Lukáš Strnad 

 

Kontakt:     608 031 441, strniy@gmail.com 

 

Přihlášky:  E-mailem na: strniy@gmail.com do středy 13. 3. 2019, přihlášky po termínu 

uzávěrky budou akceptovány pouze, pokud nebudou naplněny  

maximální kapacity jednotlivých disciplín. 

 

Ubytování: www.rejdice.cz 

 

Startovné: 100,- Kč – startovné pro členy Apul 
 150,- Kč – startovné pro nečleny Apul  
 250,- Kč – vstupné na raut, DJ ke startovnému (350,- Kč pouze raut)  
 Startovné se platí převodem na účet 8227700227/5500 do 14. 3. 2019. Ze 

závažných důvodů lze platit při prezentaci v sobotu 16.3.2019 

 

Skipasy:  Rejdice: 440,- Kč/den, dle ceníku na http://www.rejdice.cz/zima/cenik 

 

Skicross, snowboardcross a telemarkcross ženy a muži (sobota 16. 3. 2019) 

 závod v cca 800 m snb/skicrossové trati (závodníci jak v kvalifikaci, tak ve finále vždy 

startují po čtveřici v libovolném pořadí) 

 soutěží se vyřazovacím systémem „pavouk“  (nalosování do čtveřic dle výsledků z Rejdic 
z roku 2018) 

 Konkrétní soutěžní řád bude upřesněn na místě dle počtu přihlášených 

 maximální kapacita závodu: celkem 150 závodníků 
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Pohár: King/Queen of the Mountain 

 putovní pohár na rok získává nejlepší lyžař/ka, který/která se součtem nejlépe umístí 

v disciplínách: přechod Krkonoš na běžkách, splitboardu a nebo skialpech (26.1), obří 

slalom lyže (22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)  , skicross (16.3 Rejdice)  , freestyle lyže 

(22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)   

 

Pohár: Lord/Princess of the board 

 putovní pohár na rok získává nejlepší snowboardista/tka, který/která se součtem nejlépe 

umístí v disciplínách: přechod Krkonoš na běžkách, splitboardu a nebo skialpech, obří 

slalom snowboard (22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)   , snowboardcross (16.3 Rejdice), 

freestyle SNB (22-23.3 MČR APUL Pec pod Sněžkou)   

Protesty - může podat vedoucí družstva řediteli závodu nejpozději 30 minut po skončení 

každé disciplíny – kauce 1000,- Kč 

 

Časový harmonogram: 
 

Sobota 16. 3. 2019 

 

Rejdice: 
8.00-9.00 prezentace na startu crossové dráhy  

9.00-10.30  trénink 

10.30-16.00 závod   

16.00-18.00 vyhlášení vítězů a after party 

 

 

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Musí mít lyžařskou přilbu a chránič páteře. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.  

Přejeme vydařený trénink a budeme se těšit na společné sportovní a společenské setkání. 
 
Ředitel závodu: Lukáš Strnad 
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