Závod série Fashion store cup 2019
Rozpis závodů žactva ve slalomu a obřím slalomu
Zpověření ÚAD Královéhradeckého kraje svazu lyžařů ve spolupráci se Ski Resort ČERNÁ HORA - PEC
Termín

:

5. - 6. 1. 2019

Místo

:

Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Sjezdovka Javor.

Tech. provedení :

TJ Lokomotiva Trutnov a TJ Slovan Pec pod Sněžkou

Disciplíny

:

SL jednotyčový
OSL jednoterčový

Kategorie

:

kat.I :
kat.II:

Startovné

:

250,- Kč na závodníka a závod

Přihlášky

:

Do čtvrtku 3. 1. 2019 on-line na servisním a výsledkovém portálu SLČR/AD
(http://vysledky.czech-ski.cz/).

Odvolání

:

Do čtvrtku 3. 1. 2019 na servisním a výsledkovém portálu SLČR/AD.

sobota 5. 1. 2019
neděle 6. 1. 2019

U 14 mladší žáci, mladší žákyně
U 16 starší žáci, starší žákyně

homologace tratě 8945/11/08.
homologace tratě 8946/11/08.
(ročník 2005-2006)
(ročník 2003-2004)

Závodní kancelář :

„Mini bullbar“ - cílový prostor Javor v Peci pod Sněžkou.

Prezence

sobota 5. 1. 2019 od 7:30 do 8:15 hod. v závodní kanceláři (Mini bullbar)
Při prezenci je možno zakoupit denní permanentky á 300,- Kč.

:

Časový program :

sobota 5. 1. 2019:

Protesty

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

Upozornění

:
:

Hlavní činovníci :

8:15 - 8:45: prohlídka tratě 1. kola žákyň a žáků (L M)
9:00 hod.:
start 1. kola, v pořadí mladší, starší (L, M)
11:00 hod.:
předpokládaný čas prohlídky 2. kola (L, M)
11:45 hod.:
předpokládaný start 2. kola (L, M)
neděle 6. 1. 2019:
8:15 - 8:45: prohlídka tratě 1. kola žákyň a žáků (L M)
9:00 hod.:
start 1. kola, v pořadí mladší, starší (L, M)
11:00 hod.:
předpokládaný čas prohlídky 2. kola (L, M
11:45 hod.:
předpokládaný start 2. kola (L, M)
vyhlášení výsledků v sobotu i v neděli do 30-ti min. po dojetí posledního závodníka

Závodí se dle platných pravidel vydaných Svazem lyžařů České republiky a
soutěžního řádu pro sezónu 2018/19.
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500 Kč.
technický delegát:
ředitel závodu:
předseda OV:
sekretář závodu:

Pavel Lipanský
Blanka Sochorová
Pavel Marek
Kateřina de Rijke

