PROPOZICE 5. a 6. závodu IX. Krkonošské série – AMER FUN CUP 2014 – Černý Důl
(15.2. - 16.2. 2014) v obřím slalomu pro kategorie přípravka dívky, přípravka chlapci,
předžáci, předžákyně
Všeobecná ustanovení:
Závod je vypsán jako pátý a šestý závod Poháru Královéhradeckého kraje,
IX. Krkonošské série AMER FUN CUP 2014, pro kategorie přípravky a předžactva
Pořadatel:

SK JANSKÉ LÁZNĚ

Datum konání:

15.2. a 16.2. 2014

Místo konání:

Černý Důl – sjezdovka U Lomu

Disciplíny:

obří slalom - jedno kolo

Kategorie:

přípravka 2004, 2005 a 2006
předžáci 2002 a 2003

Přihlášky:

Do 13.2. do 20:00 hod
Pouze elektronicky: Vyplněním online formuláře na stránkách
Amerfuncupu. Zkontrolujte si prosím zda jste přihlášení v listině
přihlášených. Pokud závodník nebude ve čtvrtek do 20,00 v listině
přihlášených, pojede ve své kategorii na konci závodního pole.

Losování:
Prezentace:
Startovné:

V pátek dopoledne počítačem.
8,00 – 8,45 místo prezentace v prostoru pokladen.
200,- Kč za závodníka a jeden závod, nebo 350,- Kč za oba
závody.
Za ztrátu startovního nebo neodevzdání čísla se účtuje 500,- Kč

Časový program:

9,00 – 9,45 prohlídka tratě
9,55 - start předjezdců
10,00 - start prvního závodníka
Časový harmonogram je shodný pro sobotu i neděli.

Pořadí kategorií:

přípravka dívky, přípravka chlapci, předžákyně, předžáci

Vyhlášení výsledků:

30 minut po ukončení závodu

Předpisy:

Závodí se podle platných pravidel SLČR a soutěžního řádu
alpských disciplín 2013/2014 a pravidel IX.ročníku Krkonošské
série – AMER FUN CUP 2014. Závodníci, trenéři a diváci se
zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá
odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku atd.
Případné změny v rozpise nebo časovém harmonogramu jsou
vyhrazeny rozhodnutím organizačního výboru, budou-li vyžadovat
povětrnostní podmínky nebo jiné závažné důvody. Ubytování
pořadatel nezajišťuje. Parkování je možné na hlavním parkovišti.

Trénink před
závodem

V pátek 14.2. od 14:30 do 16:00 bude podle aktuálních podmínek
umožněn trénink na závodní trati

Zdravotnické
zabezpečení:

HS + zdravotník

Činovníci závodu:

Mgr. Filip Bejdák
Mgr. Pavel Šedivý
Gabriela Matasová

