
Termín Den
Hodinová 
dotace

13.-14.12. Út - St 26 hod.

8. 1. Ne
členové 
výboru

3. - 4. 1. Út-St 26 hod.

5. 1. Čt 7 hod.

13. -14. 1. Pá - So 16 hod.

19. - 21. 1. Čt - So 36 hod.

11. 2. So 8 hod.

25. 2. So 8 hod.

5. 3. Ne 7 hod.

19. 3. Ne 10 hod.

25. 3. So 8 hod.

1.4. So dobrovolníci

Nástup techniků pro Skiinterkriterium je 19.1.2023 v 8.00 h.

Nástup techniků pro UKZ je večer 12.12.2022, nebo nejpozději 13.12.2022 v 7.00 h.

U závodů UKZ a Skiinterkriterium je za pracovní den přiznán bonus ve výši 30% tedy 13 hod./den.

Závod o vycházející hvězdu Říček
Veřejný závod v obřím slalomu pro 

nejmenší

Termínová listina sportovních akcí pro zimní sezónu 2022/2023

Akce, závod Popis

UKZ Super G žactvo

UKZ - náhradní termín Super G žactvo

Okresní přebor škol ve sjezdovém lyžování Obří slalom

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

Pojišťovny, a.s.

SKIINTERKRITERIUM 2023
Mezinárodní závod žactva v alpském 

lyžování

Scarpa skialp night Noční skialpový závod

Paralelní slalom na černé Paralelní slalom na spodní části sjezdovky

V brankách ski Veřejný závod pro děti

Závod o Pohár Orlických hor Závěrečný závod série

Oddílový pohár
Obří slalom pro techniky, rozhodčí, 
lyž.důchodce a partnery Ski klubu

Přihlásit se na závody je možné od pondělí 7. listopadu 2022 na odkazu, který bude zaslán do členské základy a bude zároveň 
zveřejněn v klubové sekci na www.skiricky.cz 

Bafuňářské závody Maškarní loučení se zimou

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.

 Pro zimní sezónu 2022/2023 je opět prioritní přihlášení na „velké závody“ (UKZ, Skiinterkriterium, Pohár Orlických hor), 
abychom dokázali pokrýt počty potřebných techniků a rozhodčích. Teprve po obsazení všech potřebných míst na „velkých 
závodech“ bude spuštěna možnost přihlašování na ostatní závody.

Přihláška na jednotlivé závody je pouze informativní. O tom zda bude přihlášený přijat, bude nejpozději 14 dní před závodem 
vyrozuměn.


