Z pověření KOSÚ AD Karlovarského kraje pořádá TJ Klínovec LO

ZÁVOD ÚKZ - KRUŠNOHORSKO-ŠUMAVSKÝ POHÁR 2019
Termín konání:
Místo:
Kategorie:
Disciplína:
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek:
Kancelář závodu:
Startovné:
Skipas:
Startovní čísla:
Parkování:

Technická ustanovení:

neděle 17. 3. 2019
Klínovec - sjezdovka „Slalomák“
U14– mladší žáci/žačky (ročníky 2005-2006)
U16 – starší žáci/žačky (ročníky 2003-2004)
Slalom (SL) – 2 kola
Pouze elektronicky na: www.czech-ski.com,
Čtvrtek 14. 3. 2019 do 20:00
Klubovna oddílu TJ Klínovec – Budova „B“ (u restaurace)
250 Kč/závodník. Bude vybíráno za přihlášeného a losovaného závodníka.
300,-Kč pro závodníky a akreditované trenéry. Možno zakoupit v kanceláři
závodu při prezentaci. Czech Skipas platí bez omezení.
Budou vydána vedoucím družstev při prezentaci, za ztrátu bude účtováno 500
Kč/ks.
Využijte parkoviště na vrcholu Klínovce (denní poplatek 150 Kč). Parkování u
přemostění u areálu TJ je vyhrazeno pouze pro činovníky závodu a členy TJ
Klínovec.
Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu Krušnohorsko-šumavského
poháru. Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři.
Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

Časový plán:

7:00 – 8:00 prezentace a výdej startovních čísel
7:45 porada vedoucích
8:00 – 8:45 prohlídka tratě – všechny kategorie
9:00– start prvního závodníka 1. kola
Po dojetí 1. kola bude upřesněn časový harmonogram 2.kola

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků závodu ca 45 min po ukončení závodu před závodní
kanceláří.
Po vyhlášení výsledků závodu proběhne vyhlášení celkových výsledků
Krušnohorsku-šumavského poháru 2019 (1. - 3. místo pohár a do 6.místa
diplom).
V případě nepříznivých podmínek bude zveřejněno do 14. 3.2019 22:00 hod
na www.czech-ski.com, a emailem vedoucím družstev uvedených
v přihláškách.
pořadatel nezajišťuje
horská služba Boží Dar
ředitel závodu – Jan Novák
technický delegát – Karel Soukup
predseda@tjklinovec.cz, 602 239 103

Odvolání závodu:

Ubytování :
Lékařské zajištění:
Činovníci závodu:
Kontakt:
Poznámka:

Pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového
harmonogramu, budou-li to vyžadovat povětrnostní či jiné závažné důvody.

PO CELOU DOBU K DISPOZICI RESTAURACE A BUFET V AREÁLU TJ KLÍNOVEC

