SKI Vítkovice-Bílá z.s.

Bílá 173, 739 15 Staré Hamry

Rozpis závodu
Zbojnická Valaška 2019
Druh závodu:

paralelní závod družstev – veřejný závod Zbojnická Valaška 2019

Termín konání:

17. 3. 2019

Startují kategorie: přípravka a předžáci U10, U12 (viz. Soutěžní řád MADEJA SPORT cup)
Místo konání:

areál SKI Bílá, sjezdovka Javořinka

Časový program:

Neděle
Prohlídka tratě:
Start závodu

17. 3. 2019
8:15 – 8:45 hod.
9:00 hod.

Technické provedení: SKI Vítkovice-Bílá z.s.

Soutěžní disciplína:
Paralelní závod 4 členných družstev, jede se štafetovým způsobem, v obou tratích, družstvo, které
má součet dvou časů nižší postupuje. Družstva budou nalosována do pavouka.
Startovné :

800,-Kč za družstvo

Odvolání: 14. 3. 2019 na www.skibila.cz a telefonicky si vedoucí ověří u pořadatele.

Složení družstev:
1. Družstvo musí obsahovat z každé kategorie jednoho závodníka, lze nahradit závodníka
( závodnici ) z kategorie předžáků závodníkem z přípravky, ale NE naopak.
2. Lze nahradit kluky a holky v rámci jedné kategorie.
3. Je povoleno draftovat závodníka z jiných oddílů po domluvě mezi trenéry, jedná se o
závody družstev nikoliv oddílů!
4. Max. počet družstev 16
5. V přihlášce uveďte název družstva. Členové družstva budou jmenovitě upřesněni u
presentace
Losování: Proběhne v pátek před víkendem. Oddíly, které budou mít přihlášeno více družstev
budou losovány „ze dvou košů“ tak, ať se nepotkají hned v prvním kole.

Vyhlášení výsledků:
vyhlášení vítězů paralelního závodu družstev bude 45 min po ukončení závodu
výsledky budou vyhlášeny od 1. do 4 místa

(diplom, věcná cena)

Přihlášky družstev:
do 15.3.2019 do 18 hod. na e-mail: info@skibila.cz.

SKI Vítkovice-Bílá z.s.

Bílá 173, 739 15 Staré Hamry

Různé:
– závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí;
– všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu a doporučen je páteřní chránič;
– závodí se podle platných pravidel lyžařských závodů a Soutěžních řádů SLČR pro rok
2018/2019;
– všichni závodníci jsou pojištěni v rámci členství v SLČR; nečlenové SLČR musí předložit
doklad o úrazovém pojištění (např. členové SL SVK);
– k účasti na poradách a k podání protestu je oprávněn pouze akreditovaný vedoucí nebo
trenér;
– podmínkou akreditace je členství v SLČR potvrzené průkazkou pro rok 2019;
– pořadatel si po projednání v JURY závodu vyhrazuje právo na změnu časového programu.

Ing. Stanislav Olšák
předseda organizačního výboru

Ing. Martin Vrzgula
ředitel závodu

