Závod série HEAD CUP 2019 – Stoh Špindlerův Mlýn
eSki.cz Špindlerův Mlýn a SK Špindl vypisují 9. a 10. závod série HEAD CUP 2019, Krkonošský pohár KHK pro
kategorie předžactva a přípravky
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel
SK Špindl
Datum konání
16.3.- 17. 3. 2019
Místo konání
Špindlerův Mlýn,sjezdovka Stoh – Sv.Petr
Kategorie
U 12 - předžactvo, U 10 - přípravka
Disciplíny
sobota: Obří slalom
neděle: Paralelní slalom 4členných družstev
Přihlášky:
Do 14.3.2018 do 12.00hod on-line na servisním a výsledkovém portálu
SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz). Pokud závodník nebude ve čtvrtek do 12,00hod
v listině přihlášených, pojede ve své kategorii na konci závodního pole.
Přihlášení družstev pro paralelní závod v sobotu 16. 3. do 13.00 hodin
Odvolání :
Do 14.3.2018 do 20.00hod on-line na servisním a výsledkovém portálu
SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz)
Prezentace:
V prostoru dojezdu sjezdovky Stoh
16.3. 2019 sobota 7:45 – 8:15
17.3. 2019 neděle 7.45 – 8.15
Startovné:
sobota – 200,-Kč/závodník/start
neděle - 600,-Kč/ družstvo
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Podmínky účasti:
Dle soutěžního řádu SLČR
Paralel. záv. družstev: V družstvu nejméně 2 závodníci z kategorie U 10, v družstvu nejméně 1 dívka
Nasazení družstev do pavouka (32) podle výsledků kvalifikace
Závod proběhne podle platných pravidel SLČR pro paralelní slalom modifikovaných pro závod
družstev
Pravidla budou upřesněna na poradě trenérů před startem kvalifikace
ČASOVÝ PROGRAM
sobota 16.3.2019
8.30-9.15 prohlídka trati
9.30 hod start závodu v pořadí U 10 dívky, chlapci; U 12 dívky, chlapci
neděle 17.3.2019
8.30 -9.15 prohlídka trati
9.30 start kvalifikace, následně start paralelního závodu družstev
vyhlášení výsledků
16. 3. vyhlášení výsledků sobotního závodu + vyhlášení celkového pořadí seriálu 20 minut
po dojetí posledního závodníka
17.3. vyhlášení výsledků závodu družstev 20 minut po ukončení závodu
RŮZNÉ
1 denní skipas s 20% slevou pro členy SLČR k zakoupení na pokladně vleku Stoh po předložení karty Alive
UPOZORNĚNÍ
Závodí se dle platných pravidel vydaných Svazem lyžařů České Republiky a soutěžního řádu pro sezonu 2018/19.
Závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za
úrazy způsobené během závodu, tréninku atd. Případné změny v rozpise nebo v časovém programu jsou vyhrazeny
rozhodnutí organizačního výboru nebo jury, budou-li to vyžadovat povětrnostní nebo jiné závažné důvody.Ubytování
pořadatel nezajišťuje.Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500,- Kč.
ZÁVODNÍ KOMISE
Ředitel závodu
Jan Lukáš
Velitel tratí
Martin Bláha
Sekretariát
Kateřina Lukášová
kontakt
lukasova.katerina@centrum.cz, tel:777255544

