ROZPIS ZÁVODU
DRUH ZÁVODU:

UKZ, PAP, VEZ

NÁZEV ZÁVODU:

Krajský přebor Jihočeského kraje

záá vod je záá roveňň zárň ázeň do teň chto poháá rovýá ch souteň zňíá:
- Jihočeský pohár 2017/2018
- Krušnohorsko-Šumavský Pohár 2018 (krájuů : Jcň K, Plz, KV)
TERMÍN:

24. - 25.2. 2018

POŘADATEL:

SK MATY - (KOSÚ AD JčK)
s áktivňíá spoluuá cň ástíá:
SK Strákoňice, LYKO Práchátice, ST Budweis, LO TJ Motor

KATEGORIE:

Závody vypsané výhradně pro členy SLČR s Licencí
závodníka a odevzdaným prohlášením závodníka:
U 10 (PAP)
prň íáprávká
2008 - á mládsň íá
U 12 (PAP)
prň edzň áctvo
2006 – 2007
U 14 (UKZ)
ml. zň áctvo
2004 – 2005
U 16 (UKZ)
st. zň áctvo
2002 – 2003
Závody vypsané pro členy i nečleny SLČR:
Dospeň líá (VEZ)
dospeň líá
2001 – á stársň íá

DISCIPLÍNY:

Obří slalom 2 kolá
(sobotá 24.2.2018)
Slalom 2 kolá
(ňedeň le 25.2.2018)
Zmeň ňá, prohozeňíá disciplíáň SL-sobotá, OS-ňedeň le, výhrázeňá. Je duů rázňeň
doporucň eňo prň iveá st si v sobotu výbáveňíá ják ňá OS ták i ňá SL. Duů vod ňeprň íázňiveá poveň trňostňíá podmíáňký, mlhá, silňýá víátr á podobňeň .

MÍSTO KONÁNÍ:

Skiáreáá l Hochficht sjezdovká Zwieselberg FIS
viz: http://www.hochficht.át/cs/zimá-wiňter

PODMÍNKY ÚČASTI:

- záá vodíá se podle plátňeá ho Souteň zňňíáho rň áádu KOSUÚ AD Jcň K,
SŘŘ OSUÚ AD SLČŘ Ř á Právidel lýzň árň skýá ch záá voduů
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy při závodu, tréninku, atd.

STARTOVNÉ:

250,- CZK zá záá vodňíáká

PŘIHLÁŠKY:

Na závody UKZ a PAP výhradně přes portál AD SLČR:
http://výsledký.czech-ski.cz/álpske-discipliňý/závodý
Na závody VEZ
a) závodníci s licencí SLČR nebo FIS výhradně přes portál AD
SLČR: http://výsledký.czech-ski.cz/álpske-discipliňý/závodý
b) závodníci bez licence mailem: dieňzeňhoferová14@sezňám.cz
Do mailu nutno uvést: Jméno, Příjmení, datum narození, případně klub,
u nečeských jmen, kde by mohlo dojít k omylu, prosím uveďte i pohlaví

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

ČTVRTEK 22.02.2018 do 20:00 hod

ODVOLÁNÍ, PŘESUNUTÍ:

PÁTEK 9.2. do 12:00 hod
Porň ádátel si s ohledem ňá sňeň hoveá podmíáňký výhrázuje práá vo ňá
prň elozň eňíá záá vodu ňá pozdeň jsň íá termíáň

PREZENTACE:
(platí pro oba dny)

Prezeňtáce á výzvedňutíá stártovňíách cň íásel ráá ňo v deň záá vodu v
ceňtráá lňíá restáuráci hlávňíáho párkovisň teň LA Hochficht (prň ed
ňáá stupeň do kábiňkoveá láňovký) v deň záá vodu od 7:30 do 9:00.

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
(platí pro oba dny)
Prohlídka 1. kola: 9:00- 9:45, vstup na trať uzavřen v 9:30
Start 1. kola 10:00 ve startovním pořadí:
- Žáci (dívky, chlapci)
- Přípravka (dívky, chlapci)
- Předžáci (dívky, chlapci)
- Dospělí (ženy, muži)
(stártovňíá porň ádíá muů zň e býá t zmeň ňeň ňo - koňkreá tňíá iňformáce prň i
prezeňtáci)
Prohlídka 2. kola: zácň íáňáá ccá. 15 miňut po dojetíá 1. kolá
v záá vislosti ňá prň estávbeň á prohlíádce tráti
Vyhlášení ňá stejňeá m míásteň jáko býlá prezeňtáce
UBYTOVÁNÍ:

Porň ádátel ňezájisň ťuje

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

ŘŘ editel záá vodu:
Sekretáá rň :

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

Horská služba LA Hochficht

DALŠÍ INFORMACE:

Aktuální informace budou vyvěšovány v prostoru startu a cíle,
případně ústně v prostorách horní restaurace Zwieselberg.

Mártiň Mátousň
Alexáňdrá Mátousň ováá , tel.: 728 238 888

V případě horších povětrnostních podmínek prosíme
trenéry o pomoc při úpravě trati.
Zá ztráá tu stártovňíáho cň íáslá uá cň tuje porň ádátel 500,- Kč

