
Pořadatel : LO TJ AŠ Mladá Boleslav

Datum : 22.2.2014

Místo : Paseky n.Jizerou

sedačková lanovka

červená sjezdovka

Disciplíny : : 2x ob ří slalom 
 

Kategorie : ml. p řípravka 2007 a mlad. p řípravka 2006 - 2004
  předžáci 2003 - 2002 žáci ml. 2001 - 2000
  žáci st.

Přihlášky : na http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavo dy/detail$544.html ,

elektronicky nebo písemně dle kategorií do 20.2.2013 o 22 hod s uvedením, 

kódového čísla, jména, ro čníku a oddílu na adresu : Ji ří Fejfar

tel. 737 210 654,  fax :  326 733 164,  Doležal Zde něk, mob. 603 245 532

e-mail : fejfarj@atlas.cz

Losování : 21.2.2014 ve sportovní hale TJ AŠ Mladá Boleslav

Závodní kancelář :caravan na parkovišti u Hermíny

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

Startovné :  250,- Kč za závodníka na 1 závod nebo 350,- Kč za oba závody

Program : SOBOTA 8:15 - 8:45 prohlídka tratě OS 1. závod (1.kolo žáci)

9:00 start v pořadí přípr., předž, m.žáci, s.žáci

11:00 - 11:30 prohlídka tratě OS 2. závod (2.kolo žáci)

11:45 start v pořadí přípr., předž, m.žáci, s.žáci

14:00 vyhlášení  ml. kategorií  1. i 2. závod
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Předpis : závodí se dle Pravidel lyžařských závodů KOSÚ AD SLČR

  a soutěžního řádu pro sezónu 2013 - 2014

a) odvolání závodů do 20.2.2014 do 16:00 hod na tel. nebo adresy uvedené 

Různé           v přihlášce nebo info na tel. čísle  737 210 654

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 Jiří Fejfar

        ředitel závodu : Doležal Zdeněk

        hlavní rozhodčí  : Verner Jan

        velitel trati : Veselý Daniel

        sekretář : Křivská Lucie

                                Jiří Fejfar

                                předseda org výboru
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