Přihláška na činnost pro techniky a rozhodčí na zimní sezonu 2020/21

Termín

Den

3. 1.

Ne

4. - 5. 1.
7. 1.

Akce, závod

Popis

Závod o vycházející hvězdu Říček

Hodinová dotace

Veřejný závod v obřím slalomu pro nejmenší členové výboru

Po - Út UKZ

Super G

Čtvrtek Okresní přebor škol ve sjezdovém lyžování

26 hod.

Obří slalom

7 hod.

15. -16. 1. Pá - So Závody ČSOB Pojišťovny, a.s.

Závody pro zaměstnance ČSOB Pojišťovny, a.s. 16 hod.

22. - 23. 1. Pá - So SKIINTERKRITERIUM 2021

Mezinárodní závod žactva v alpském lyžování 36 hod.

25. 1.

Po

Závody skupiny Lumius

13. 2.

So

Scarpa skialp night+Radio Beat

27. 2.

So

Večerní paralelní slalomy

7. 3.

Ne

V brankách Ski

14. 3.

Ne

Závod o Pohár Orlických hor

20. 3.

So

Říčkovská superkombinace

?*

So

Bafuňářské závody

Závody pro zaměstnance Lumius
Noční skialpový závod

7 hod.
8 hod.

Paralelní slalom na osvětlené části sjezdovky 8 hod.
Závod pro děti

7 hod.

Závěrečný závod série
Poslední závod sezóny
Maškarní loučení se zimou

10 hod.
8 hod.
dobrovolníci

*Termín bude upřesněn dle vývoje zimní sezóny.
Maximální možný počet odpracovaných hodin v zimě je stanoven na 40 hodin. Výjimku tvoří závody
Skiinterkriterium a UKZ, kde je možno si pří účasti na obou akcích odpracovat celou brigádnickou povinnost.
Přihláška na jednotlivé závody je pouze informativní. O tom zda bude přihlášený přijat, bude nejpozději 14 dní před
závodem vyrozuměn.
Pozor, termínová listina se v závislosti na vládních opatřeních může změnit!
Nástup techniků pro Skiinterkriterium je 21.1.2021 v 8.00 h.
Nástup techniků pro UKZ je večer 3.1.2021, nebo nejpozději 4.1.2021 v 7.00 h.
U závodů UKZ a Skiinterkriterium je za pracovní den přiznán bonus ve výši 30% tedy 13 hod./den.

Zde odstřihnout a vrátit do kanceláře Ski klubu. Děkujeme za vrácení!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VRÁCENKA

(Jméno, příjmení)__________________________ (tel. kontakt/email)___________________

chtěl(-a) bych při organizaci

závodů pracovat jako (rozhodčí/technik) _______________ na tomto (těchto) závodě(-ech): ___________________

