
Pořadatel : LO TJ AŠ Mladá Boleslav

Datum : 28. - 29.1.2012

Místo : Rokytnice n.Jizerou

areál Horní Domky

černá sjezdovka

Disciplíny : : 2x obří slalom v sobotu Přebor Středočeského kraje v OS pro žáky a mladší

Kategorie : ml. přípravka 2005 a mlad. přípravka 2004 - 2003
  předžáci 2002 - 2001 žáci ml. 2000 - 1999
  žáci st. junioři
ženy a muži 

Přihlášky : elektronicky na http://vysledky.czech-ski.cz/zavody/detail$163.html, písemně 

dle kategorií do 26.1.2012 o 22 hod s uvedením, kódového čísla, jména, ročníku a 

oddílu na adresu : ing. František Řezáč, Boleslavská 605, 293 06 Kosmonosy 

tel. 603 252 832,  fax :  326 733 164,  Doležal Zdeněk, mob. 603 245 532

e-mail : webmaster@skimb.cz

Losování : 27.1.2012 ve sportovní hale TJ AŠ Mladá Boleslav

Závodní kancelář : bufet U zalomenýho, na dolní stanici vleku Zalomený a Montaz

Prezentace           : v den závodu 8.00 - 9.00 hodin v závodní kanceláři pro přípravku - ml. žáky

: v den závodu 8.00 - 10.30 hodin v závodní kanceláři pro st. žáky - dospělé

Startovné :  200,- Kč za závodníka na 1 závod nebo 300,- Kč za oba závody

Program : SOBOTA 8:35 - 9:15 prohlídka tratě OS

9:30 start v pořadí přípr., předž, m.žáci

11:00 - 11:20 prohlídka tratě OS 1.kola

11:35 start  1.kola  st. žáci, junioři a dospělí

12:40 vyhlášení  ml. kategorií po dojetí 1.kola star. kat.

12:40 - 13:00 prohlídka tratě OS  2.kola

13:15 start  2.kola  st. žáci, junioři a dospělí

po 2.kole vyhlášení 30 min po dojetí posledního závodníka

  NEDĚLE  stejně jako sobota

1991 a starší

Pohár Libereckého a Středočeského kraje

    ÚKZ Středočeského krajského svazu lyžařů    
                 Přebor Středočeského kraje v OS

1998 - 1997 1996 - 1992
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Předpis : závodí se dle Soutěžního řádu lyžařských závodů  KOSÚ AD SK

  a soutěžního řádu pro sezónu 2011 - 2012

a) odvolání závodů do 26.1.2012 do 16:00 hod na tel. nebo adresy uvedené 

Různé           v přihlášce nebo info na tel. čísle  603 252 832

b) pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, které sdělí při prezentaci

c) závodníci musí při závodě použít ochranné přilby a doporučujeme bederní pásy

d) závodníci a činovníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí a musí být

    řádně pojištěni vysílající složkou

e) závodníci musí být členy SLČR , musí mít prohlášení závodníka 

   a platnou lékařskou prohlídku

f) za ztrátu startovního čísla účtujeme 300,- Kč

g) ubytování, stravování a dopravu pořadatel nezajišťuje

h) ceny - vyhlašujeme 6 nejúspěšnějších v kategoriích  

Činovníci závodu :            předseda org výboru ing.Řezáč František

        ředitel závodu : Doležal Zdeněk

        technický delegát : Jalový Miroslav

        hlavní rozhodčí  : ing.Stehlík Tomáš   

        velitel trati : Křivský Petr

        sekretář : Křivská Lucie

                                ing.Řezáč František
                                předseda org výboru
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