Rozpis
Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Pořadatel:
Technické provedení:
Datum konání:
Místo konání:
Disciplíny:

6. Startující:
7. Přihlášky:
Ø
Ø
Ø

Kraj Vysočina
SKI Klub Velké Meziříčí
19.1 - 24.1.2014
Velké Meziříčí
1 x slalom, 1 x paralelní slalom jednotlivci, 1x paralelní slalom
družstev
U 16 – st.ž. – 1998-1999
U 14 – ml.ž. – 2000- 2001
V přihlášce je nutno uvést
kódové číslo závodníka dle poslední platné „Listiny bodů“, body za výkon dle
disciplín – asi zbytečné
jméno a příjmení, ročník narození, kraj a oddílovou příslušnost
kontaktní osobu vysílající složky (tel., fax., E-mail).

8. Prezentace:
9. Losování a porady:

Dům kultury, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

10. Startovní čísla:

Startovní čísla budou vydána ihned při losování vedoucím družstev. Za
ztrátu startovního čísla bude vybíráno 500,-Kč.

V závodní kanceláři Chata Fajtův Kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí
v neděli 19. 1. 2014. a v pondělí 20. 1. 2014 ve 20.00 hod, v úterý 21. 1.
2014 v 15.00 hod. pro další soutěžní den.

11. Časový program:
Neděle 19.1. 2014
15:00
20:00

zahajovací ceremoniál
porada vedoucích, losování Velké Meziříčí
Pondělí

8:15 – 8:45
9:00
10:15 – 10:45
11:00
12:45 – 13:15
13:30
14:30 – 15:00
15:15
16:15
20:00

20. 1. 2011
prohlídka tratě I. kolo SL st. žačky,st. žáci
start I. kola SL st. žačky, st. žáci
prohlídka tratě II. kolo SL st. žačky, st žáci
start II. kola SL st. žačky, st. žáci
prohlídka tratě I. kolo SL ml. žačky, ml žáci
start I. kola SL ml. žačky, ml. žáci
prohlídka tratě II. kolo SL ml. žačky ,ml žáci
start II. kola SL ml. žačky, st. žáci
vyhlašení květinový na Fajtově Kopci
porada vedoucích, losování

Úterý 21. 1. 2014
8:30 – 9:00 prohlídka tratě paralelního závodu jednotlivců
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9:15
13:00
15:00
18:30

start paralelního závodu jednotlivců
vyhlašení květinový na Fajtově Kopci
porada vedoucích, losování
slavnostní vyhlášení za dva dny na náměstí ve
Velkém Meziříčí

Středa 21. 1. 2014

8:30 – 9:00
9:15
13:00
12. Závodní kancelář:
13. Protesty:
14. Zdravotní služba:

prohlídka tratě paralelního závodu družstev
start paralelního závodu družstev
vyhlášení výsledků

Chata Fajtův Kopec a ve věži rozhodčích v průběhu závodu.
Dle pravidel lyžařských závodů.
Zajištěna na stanovišti ZS. Pořadatel požaduje u všech účastníků
úrazové pojištění. Nebude to předmětem prezentace?

15. Činovníci závodu:
Předseda org. výboru
Ředitel závodů
Velitel tratě
Velitel měření času a výpočetní techniky
Technický delegát

Petr Zezula
Vratislav Čamek
Ivo Doležal
Karel Seidl
Petr Houser

16. Různé
- závodí se podle platných PLZ a SŘ SLČR pro rok 2013/2014;
- k účasti na poradách a k podání protestu je oprávněn pouze akreditovaný vedoucí nebo trenér daného
kraje,
- pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení jednotyčového Slalomu a jednoterčového Obřího slalomu,
na změnu programu závodů, případně místa závodní kanceláře.
- závod družstev v paralelním slalomu se pojede v 16-ti členném uspořádání ve 4 členných družstvech (
jeden závodník kraje z každé kategorie). Pořadí krajů a dle toho nasazení do tabulky bude určeno
podle součtu bodů LB v OSL nominovaných závodníků.
- upřesnění pro paralel jednotlivců po kvalifikace postupuje do hlavního závodu 16 nejrychlejších
v každé kategorii.

Petr Zezula
Předseda org. výboru

Ing Jiří Novotný
SKI Klub Velké Meziříčí
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Vratislav Čamek
Ředitel závodu
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