
Rozpis veřejného závodu PAP a žactva v  obřím slalomu

Z pověření KSL Praha pořádá Sokol Nusle Praha a TJ Lokomotiva Trutnov

Termín: 17. – 18. února 2018

Místo: Pec pod Sněžkou – trať Javor III

Tech. Provedení: Sokol Nusle Praha a TJ Lokomotiva Trutnov 

Disciplíny: obří slalom: sobota 17. 2. 2018
obří slalom: neděle 18. 2. 2018

Kategorie: - přípravka U10 (ročník 2008 a mladší)
- předžactvo U12 (ročník 2006 – 2007)
- mladší žactvo U14 (ročník 2004 – 2005)
- starší žactvo U16 (ročník 2002 – 2003)

Přihlášky: Do 14. 2. 2018 elektronicky webu SLČR
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody

Odvolání: Do 14. 2. 2018 na webu SLČR.

Závodní kancelář: JAVOR v Peci pod Sněžkou

Startovné: 250,- Kč na závodníka a závod

Skipasy: 300,- Kč pro závodníky i trenéry, platí v den závodu na Javoru, prodej u prezentace.
Další  možnost  je pro  větší  týmy a delší  dobu pobytu vícedenní skipas pro školní
skupiny.

Losování: pátek 16. 2. 2018 podle přihlášek

Prezentace: sobota 17. 2. 2018 od 8:00 do 9:00 hod. při výdeji čísel v Bull baru u Javoru

Časový program: sobota 17. 2. 2018
9:00 - 9:30 hod.: prohlídka tratě
9:45 start závodu, 1. kolo v pořadí mladší žákyně, mladší žáci, starší 

žákyně, starší žáci,
následně přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně, předžáci

cca 12:00 start 2. kolo mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně, starší žáci

Po každé kategorii úprava trati

neděle 18. 2 2018
stejný časový pořad jako v sobotu 17. 2. 2018

Vyhlášení vítězů za oba závody v neděli, do 30-ti min. po dojetí posledního závodníka.

Protesty: dle platných lyžařských pravidel s doplňky, vklad 500,- Kč

Upozornění: Závodí  se  dle  platných  pravidel  vydaných  Svazem  lyžařů  České  republiky  a
soutěžního  řádu  pro  sezónu  2017/18.  Závodníci,  činovníci  a  diváci  se  zúčastňují
tohoto  závodu  na  vlastní  nebezpečí.  Pořadatel  nepřebírá  odpovědnost  za  úrazy
způsobené  při  závodu,  tréninku  atd.  Případné  změny  v rozpise  nebo  časovém
harmonogramu  jsou  vyhrazeny  rozhodnutí  organizačního  výboru,  budou-li  to
vyžadovat povětrnostní nebo jiné závažné důvody. Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500 Kč.

Zdravotní
zabezpečení: lékař závodu a Horská služba v místě

Hlavní činovníci: technické zajištění : Radek Jonáš tel. 777 741 941
 sekretář závodu: Eva Přibylová

velitelka a autorka tratí: Blanka Sochorová
rozhodčí start: Milan Píč
rozhodčí cíl: Martin Ševc, Dáša Ševcová

ředitel závodu: Pavel Marek
předseda organizačního výboru: Radek Jonáš
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