
 ᘀumavský pohárek 2012
- Veᖐejný závod

Poᖐadatel:            Krajský svaz ly០aᖐᛰ Plzeᒀského kraje
Tech.zajiᘐtᆰní:    ly០aᖐský oddíl TJ Slavoj Plzeᒀ
Termín závodu:   nedᆰle 19.2. 2012  
Místo konání :      svah u chaty Slavoje (tzv. Masna ) na ᘀpiაáku
Kategorie :           pᖐípravka    (03 a mladᘐí) , pᖐed០actvo  (01-02) ml.០actvo    (99-00) , st.០actvo    (97-98)
Disciplina :          obᖐí slalom (dvoukolový), jednoterაový
Pᖐihláᘐky  :  na e-mail s udáním jména, pᖐíjmení a roku narození 

 atoman@volny.cz /Aleᘐ Toman/               .                                  
 (nejpozdᆰji do  16.2.2012)

Závodní kancl. : spodní stanice vleku TJ Slavoj 
Prezentace :        v závodní kanceláᖐi v nedᆰli 19.2. 2012 od 8 do 9,00 hodin
Startovné :           za závodníka 200 Kა, za pᖐihláᘐku v den závodu 250 Kა
Vlek:  závodníci 100 Kა celodenní jízdenka                               
Provoz vlekᛰ :     od 8 hodin pro úაastníky závodu 
Prohlídka 1.kolo: od 9.15 do 9.45 hodin        
Start závodu :      1. kolo v 10.00 hodin, 2. kolo cca 30 min. po dojetí 1. kola 
Vyhláᘐení výsl.:   cca 40 minut po ukonაení závodu 
Odvolání záv.:     v pᖐípadᆰ nepᖐíznivých podmínek do აtvrtka 16.2. do 18.00 hodin na tel.  

nebo e-mail uvedený na pᖐihláᘐce
Tech. delegát :     dle soutᆰ០ního ᖐádu ᘀUMAVSKÉHO POHÁRKU
Rᛰzné :

• závodí se  podle Pravidel ly០aᖐských závodᛰ a Soutᆰ០ního ᖐádu ᘀumavského pohárku pro rok
2012 

• závodníci musí mít pᖐi závodᆰ ochrannou pᖐilbu /doporuაená ochrana páteᖐe/
• závodníci a აinovníci se závodᛰ úაastní na vlastní nebezpeაí
• za ztrátu startovního აísla úაtuje poᖐadatel 500,-- Kა
• závodníci se musí prokázat platným prᛰkazem Svazu ly០ování ჀR 2012, platnou lékaᖐskou

prohlídkou a prohláᘐením závodníka
• lékaᖐské zajiᘐtᆰní – zabezpeაuje poᖐadatel ve spolupráci s HS
• PARKOVÁNÍ – doporuაujeme na parkoviᘐti u silnice pod Jezerkou anebo Kaskády

 Zákaz vjezdu na parkoviᘐtᆰ k chatᆰ TJ Slavoj (Masna)

Ⴠinovníci závodu: ᖀeditel závodu: Karel Nováაek
 Hlavní rozhodაí: Aleᘐ Toman                               
 Sekretáᖐ závodu: Ing. Libor Kadlec
 Velitel trati: Ing. Jiᖐí Linhart

Tento rozpis závodu byl schválen OSU AD Plzeᒀského kraje dne 30.1.2012
V Plzni dne 2.2.2012                                                                                       
Za  TJ Slavoj Plzeᒀ  K. Nováაek


