PROPOZICE ZÁVODU

PRO SENIOR TOUR ´12
závod se jede jako součást

Českého poháru Masters
Špindlerův Mlýn - Stoh - neděle, 15. ledna 2012
Pořadatel :
Technický pořadatel :
Místo konání:
Homologace:
Datum konání :
Disciplíny :

SK SJ SKI a SJ SKI s.r.o.
SK SJ SKI
Špindlerův Mlýn, Stoh
8088/01/06
15.01.2012
Obří slalom, 2 kola

Jury:

Iva Kárníková, ředitel závodu
Petr Seidl, technický delegát

Organizační výbor
Ředitel závodu :
Velitel tratí :
Časomíra:

Iva Kárníková
Michal Kárník
Danutiming

Informace:

Iva Kárníková: iva.ski@volny.cz

Přihlášky :

Elektronicky na adrese vysledky.czech-ski.cz, příp. mailem na
adresu iva.ski@volny.cz
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, příp.
název lyžařského oddílu
Závodníci přihlášení do seriálu PST jsou přihlášeni automaticky

Uzávěrka přihlášek:

Čtvrtek 12.1. 2012, 18:00

Zrušení/přeložení závodu:

čtvrtek 12.1.2012 mailem + info na webech www.sjski.cz a
vysledky.czech-ski.cz

Ubytování:

Individuálně

Pravidla závodu:

Závodí se dle platných pravidel SLČR MASTERS, resp.
mezinárodních pravidel FIS Masters.

Účastníci:

Závod se jede jako otevřený. Podmínkou účasti je mimo zařazení do
příslušné kategorie členství v SLČR a podepsané Prohlášení
závodníka

1

Kategorie:

masters A
muži
30-55 letí po 5-ti letech 1981 –1957
masters B
muži
56 a starší po 5-ti letech 1956 a starší
masters C
ženy
30 a starší po 5-ti letech 1981 a starší
resp. dle platných pravidel PST ´12

Startovné:

350,- Kč (+ 150,-/ warm up)

Ceny :

Každý závodník na 1. až 3. místě v kategorii obdrží diplom + věcné
ceny

Pojištění:

Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou
povinni mít uzavřené odpovídající pojištění. Pořadatel závodu není
zodpovědný za případná zranění závodníků, činovníků nebo diváků.

Protesty :

Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem
200,- Kč. V případě kladného vyřízení se vklad vrací.

První pomoc :

Horská služba CR

Další informace :
Časový rozpis:
Zahájení provozu vleku

9:00

Výdej startovních čísel:

8:45 - 9:15

Prohlídka tratě 1. kola:

9:15 - 9:35

Start 1. kola:

9:45

Dolní stanice lanovky

Podle data narození v obráceném pořadí,
ženy, muži. Účastníci PST podle čísel,
účastníci
ČPM
za
příslušnými
kategoriemi PST

Prohlídka tratě 2. kola cca 20 minut po dojetí kola předchozího
Vyhlášení výsledků:

cca 30 minut po dojetí posledního závodníka v prostoru cíle
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Český pohár Masters – PRO SENIOR TOUR
SLALOM
PŘIHLÁŠKA
odeslat na iva.ski@volny.cz
====================================================================
Datum konání :

SOBOTA, 14. ledna 2012

Místo konání :

Herlíkovice - Bubákov

Jméno :
Příjmení :
Datum narození :
Lyžařský oddíl:
Podpis:
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Prohlášení závodníka/závodnice
k registraci pro starty na závodech kategorie Masters v alpských disciplínách SLČR
Já, podepsaný, s vědomím, že můj podpis na tomto prohlášení neomezuje povinnost pořadatele závodu
kategorie Masters v alpských disciplínách připravit a provést závody v souladu s Pravidly lyžařských závodů
SLČR, Soutěžním řádem OSÚ AD SLČR a bezpečnostními standarty SLČR prohlašuji:
Příjmení

Jméno

Rok narození

1. PRAVIDLA SLČR, USTANOVENÍ A POSTUPY
Jsem si vědom a akceptuji, že má účast v závodě, uvedeném v kalendáři OSÚ AD SLČR, závisí na tom, že
uznávám všechna s tímto závodem související Pravidla SLČR a Soutěžní řád OSÚ AD SLČR, ustanovení a
postupy. Souhlasím s tím, že se podřizuji těmto Pravidlům, ustanovením a postupům a orgánům, které je
použijí.
2. PŘIZNÁNÍ RIZIK
Jsem si v plném rozsahu vědom rizik, spojených se závodní lyžařskou činností, stejně tak s nebezpečím,
plynoucím z rychlosti a z přetížení, ať se to týká tréninku nebo v průběhu závodu. Uznávám, že dochází
k rizikům při snaze dosáhnout závodní výsledky, což ode mě vyžaduje klást požadavky na své tělesné
schopnosti. Vím také a akceptuji, že rizikové faktory zahrnují i vlivy prostředí, technické vybavení,
atmosférické působení a přírodní nebo umělé překážky. Dále jsem si vědom, že určité pohyby a jednání
nemohou být vždy předvídané a kontrolované a tedy zabranitelné i při bezpečnostních opatřeních.
Současně vím a akceptuji, že pokud se zúčastňuji závodní činnosti, může to znamenat ohrožení mého
tělesného zdraví nebo dokonce života.
Dále vím a akceptuji, že shora uvedená nebezpečí mohou v souvislosti s mou účastí ohrozit také třetí osoby
v závodní nebo tréninkové oblasti.
Budu osobně prohlížet tréninkové a závodní tratě. Budu osobně průběžně informovat Jury o všech možných
bezpečnostních pochybeních. Jsem si vědom, že jsem odpovědný za volbu použitého vybavení a za jeho
stav, za rychlost, kterou pojedu v závodě a za volbu stopy na závodní trati.
3. OSOBNÍ ZÁRUKY
Jsem si vědom, že mohu být osobně odpovědný za škody a tělesná zranění nebo věcné škody třetích osob,
které mohou utrpět v důsledku mé účasti při tréninku nebo při závodě. Uznávám, že není povinností
pořadatele přezkoušet a kontrolovat mé vybavení.
4. ZŘEKNUTÍ SE RUČENÍ
Pokud to umožňuje použitelné právo, zříkám se všech nároků vůči svému národnímu svazu a pořadateli,
stejně tak i vůči členům, ředitelům, funkcionářům, dobrovolným pracovníkům, dodavatelům a agentům za
ztráty, zranění nebo jiné škody vyplývající z mé účasti na závodě schváleném v kalendáři Masters OSÚ AD
SLČR nebo při tréninku.
5. UROVNÁNÍ SPORU
Prohlašuji, že před zahájením případného soudního sporu u příslušného řádného soudu předložím své nároky
SLČR podle Stanov SLČR a Pravidel lyžařských závodů. Nebudu-li souhlasit s rozhodnutím SLČR, mohu svůj
nárok uplatnit u příslušného soudu.
Toto prohlášení spadá do českého právního řádu a je, pokud to dovoluje použitelné právo, spojeno s mými
dědici, následovníky, oprávněnými osobami, příslušníky nebo právními nástupci, pokud mají v úmyslu
provést právní kroky v souvislosti s tímto prohlášením.
6. ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že můj zdravotní stav je v pořádku a že jsem způsobilý k účasti na závodech a tréninku. Současně
prohlašuji, že změní-li se můj zdravotní stav tak, že nebudu schopen účasti na závodech nebo tréninku, budu
o tom písemně informovat komisi Masters SLČR.
Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice přečetl/a a rozumím mu.
Místo……………………………

Datum……………………………

Vlastnoruční podpis……………………………………………………………………………..
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