Šumavský pohárek č. 4
Pořadatel:

Svaz lyžařů Plzeňského kraje

Technické zajištění: TJ TATRAN Železná Ruda
Místo konání:

sjezdovka Pancíř

Datum konání:

18. 2. 2018

Kategorie:

chlapci - dívky
superpřípravka

– ročník 2010 a mladší

přípravka (U10)

– ročník 2008 - 2009

předžactvo (U12)

– ročník 2006 - 2007

mladší žactvo (U14) – ročník 2004 – 2005
starší žactvo (U16)

– ročník 2002 - 2003

Disciplína:

obří slalom (dvě kola)

Přihlášky:

Přihlášky doručit do pátku 16.2.2018, do 18:00 hod. na portálu SLČR na
http://vysledky.czech-ski.cz, nebo na e-mail – atoman@volny.cz a
petr.najman@email.cz
V přihlášce uveďte jméno a příjmení, rok narození, jméno a telefon
vedoucího družstva

Prezentace:

V sobotu 17.2.2018 od 17:00 do 18:00 hod. osobně na lesní správě
v Železné Rudě (Šumavská 4) , nebo telefonicky 724 524 652
Po tomto termínu již další přihlášky nebudou z organizačních důvodů
losovány !!

Závodní kancelář:

v salonku horské chaty Pancíř

Výdej čísel:

od 8:45 – 9:15 v závodní kanceláři

Startovné:

250,- Kč za závodníka, v případě přihlášení v den závodu 300,- Kč

Jízdné:

Jednotná cena 250,- Kč za závodníka i doprovod k zakoupení v pokladně
dolní stanice sedačkové lanovky na Špičáku, případně pokladně vleku
Pancíř, v ceně je i doprava lanovkou na Pancíř

Časový rozvrh:

9:15 hod. - prohlídka tratě
10:00 hod. - start 1. kola
druhé kolo začíná 45 minut po dojetí kola prvního
v případě nutnosti úpravy tratě po prvním kole 30 minut na prohlídku.

Vyhlášení výsledků: hodinu po dojetí druhého kola u horské chaty Pancíř
Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na sněhové podmínky změnit provedení závodů.
Parkování na parkovišti Špičák Kaskády. Doprava sedačkovou lanovkou na Pancíř od 8:00 hodin.
Využijte této dopravy, přístupová cesta na Pancíř je účelovou komunikací se zákazem vjezdu!!!

Tech. ustanovení: - závodí se podle Pravidel lyžařských závodů a Soutěžního řádu AD SLČR pro
rok 2018 a soutěžního řádu pro Šumavský pohárek
- vedoucí družstev odpovídají za to, že výkonnost závodníků odpovídá
obtížnosti trati, nebude umožněna jízda doprovodu v trati před závodníkem
- ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou,
chrániče páteře je nutné umístit pod kombinézu
- každý závodník vč. doprovodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí
- pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu
- za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,-Kč
- závodníci se musí prokázat platným průkazem SLČR (bez průkazu závodníka
nebudou započítáni do výsledků série Šumavský pohárek)
Lékařské zajištění:

MUDr. Lucie Lehká ve spolupráci s Horskou službou

Soutěžní výbor:

Ředitel závodu:

Petr Najman

Stavitel tratě:

Jaroslav Lehký

Měření:

Aleš Toman

Technický delegát:

Ivana Sedláčková

V Železné Rudě 8.2.2018

TJ TATRAN ŽELEZNÁ RUDA

