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Rozpis závodu - Pohár Libereckého a Středočeského kraje

       Přípravka a předžáci 2x závod "C"

Veřejný závod žactva a dospělých 1x závod 1kolo

Pořadatel : LO TJ AŠ Mladá Boleslav

Datum : 31.1.2015

Místo : Jablonec nad Jizerou

Kamenec

Disciplíny : : ob ří slalom
 

Kategorie : : přípravka mladší 2008-2009
  přípravka 2005-2007
  předžáci 2003-2004

 

žáci 2002 - 1999
dosp ělí 1998 a starší

Přihlášky : písemně dle kategorií do 29.1.2015, 18:00,  s uvedením, kódového čísla

  jména, ročníku a oddílu na adresu : on-line slcr

                                          e-mail : fejfarj@atlas.cz

                    tel. : 737210654, 603245532

Přihlášky u prezentace - závodníci budou zařazeni na konec startovní listiny

Losování : 30.1.2015

Trénink : 30.1.2015 bude od 13h. postaven tréninkový obří slalom

Záv. kancelář : u dolní stanice vleku

Prezentace PAP  : v den závodu 8.00 - 9.00 hodin v závodní kanceláři

Prezentace VZ : v den závodu 12.00 - 13.00 hodin v závodní kanceláři

Startovné : PAP 300,-Kč oba závody + 210,-Kč skipas (povinné, skipas možný i pro trenéry)

  Veřejný závod 150,-Kč

Program PAP 8:15 - 9:00 prohlídka tratě OS

PAP 9.15 start 1.závodu

PAP 11.30 - 12.15 prohlídka tratě OS

PAP 12.30 start 2.závodu

VZ 14.00. prohlídka tratě OS

VZ 14.30 start věřejného závodu
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Předpis : závodí se dle platných pravidel SLČR,Soutěžního řádu AD 2014/2015

a SŘ Poháru Libereckého a Středočeského kraje

Vyhlášení : Vyhlášení výsledků 30 minut po dojetí posledního závodníka PAP

Různé           a) odvolání závod ů do 30.1.2015  na adresy uvedené v přihlášce

b) pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, dle aktuálních podmínek

c) závodníci musí při závodě použít ochranné přilby

d) závodníci a činovníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí a musí být

    řádně pojištěni vysílající složkou

e) závodníci musí mít prohlášení závodníka 

   a platnou lékařskou prohlídku

f) za ztrátu startovního čísla účtujeme 500,- Kč

g) ubytování, stravování a dopravu pořadatel nezajišťuje

h) ceny -  nejúspěšnější v kategoriíchh obdrží diplom, věcné ceny, příp.poháry  

i) zdravotní zabezpečení Horská služba

Činovníci závodu :             ředitel závodu : Zdeněk Doležal

        rozhodčí na startu : Jan Verner

          rozhodčí v cíli : Jiří Fejfar

        velitel trati : Jiří Verner

        sekretář závodu: Jiří Fejfar
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