
                                                                                      

                                                                                                                                                                   

                                                     

              
Paralelní závod družstev žáků a předžactva 2018 

LO TJ VS PRAHA – SK LAJDÁČEK   
 

Název závodu: paralelní závod družstev  

Disciplína: paralelní slalom  

Datum konání závodu:  pátek 30.3. 2018  

Pořadatel:  LO TJ VS Praha  

Spolupořadatel: SK  Lajdáček  

Místo konání:  Stoh – Špindlerův Mlýn 

Kategorie:         žáci (2002-2005), předžactvo (2006 a mladší) 

Účast:                                členové SLČR a veřejnost 

Přihlášky:  nejpozději do  29.3. do 18:00 hod.  jmenovitě přímo do čtyřčlenných družstev podle zvláštních                 

ustanovení (viz níže) mailem na adresu vodnistavbypraha@gmail.com    

Startovné:  100,- Kč  za závodníka a závod                      

Závodní kancelář:  bufet, spodní stanice   

Prezentace:  v pátek 30.3. 2018 od 7.30 do 8.30 hod., sestavení družstev a doplnění nekompletních družstev 

Měření: ruční 

Délka tratě:                    250 m 

Vyhlášení: 30 min po skončení závodu, 1. - 4. místo diplom a drobné ceny, vítězné družstvo žáků a předžáků 

dostane dort, po vyhlášení bude losování tomboly s hodnotnými dárky, v tombole budou losováni 

závodníci podle startovních čísel 

Občerstvení: pořadatel nezajišťuje, ale doporučuje bufet U Novotných 

Ubytování:   pořadatel nezajišťuje       

Doprava:  pořadatel nezajišťuje dopravu. V areálu je parkování zdarma. 

Odvolání závodu:  případné odvolání závodu bude oznámeno nejpozději do 29.3. 2018 do 20:00 hod 

Zvláštní ustanovení:  Závodí 4-členná družstva. V každém družstvu musí být nejméně jedna dívka. Žákovská družstva musí mít 

minimálně dva závodníky z kategorie mladší žactvo. Předžákovské družstvo musí mít minimálně dva závodníky z kategorie přípravka 

nebo mladší. 

Všechna družstva pojedou kvalifikaci (jedna jízda v určené trati). Podle času v kvalifikaci budou nasazeni do vyřazovacích bojů. 

Pořadí družstev do kvalifikace určí prezentace, začínají předžáci, po dojetí kvalifikace předžáků jedou kvalifikaci žákovská družstva. 

Nasazené dvojice družstev závodí v červené i modré trati. Postupuje vítěz obou jízd, v případě dvou vítězů rozhoduje časový rozdíl 

v jednotlivých soubojích. Při nedokončení jízdy jedním z družstev dochází k penalizaci ve výši 5 s, při rozdílu časů větším než 5 s  se 

počítá penalizace pouze 5 s. V případě, že nedokončí jízdu ani jedno družstvo, rozhoduje los, třetí jízda se nejede s výjimkou malého 

a velkého finále.  

Závodí se podle platných pravidel SLČR a soutěžního řádu alpských disciplín 2017/2018. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo změny 

v rozpisu závodu nebo časovém programu, budou-li to vyžadovat povětrnostní podmínky nebo jiné závažné důvody. Závodníci, 

činovníci a diváci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku 

atd.  Při závodu a trénincích jakož i při používání lyžařských vleků jsou všichni povinni se řídit pokyny pořadatele. Do závodu budou 

připuštěni pouze závodníci s přilbou.  

Činovníci  závodu: Ředitel závodu: Miloš Ptáček, tel: 775 013 547                  
 Arbitr: Štěpán Žežulka                            Lékařské zajištění: MUDr. Šléglová 
 
Časový program:           pátek 30.3. 2018   8:15 – 8:45 hod. prohlídka trati   
                                                                 9:00 – start kvalifikace  
                                                vyhlášení výsledků  cca 30 minut po ukončení závodu v prostoru cíle 
                                                                 tombola – po vyhlášení 
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