Lyžařský klub Chomutov

pořádá z pověření Krajského odborného sportovního úseku alpských disciplin
Krajského svazu lyžování Ústeckého kraje

Dynastar Lange Cup - finále
Pořadatel :
Termín a disciplína:
Místo konání :
Kategorie :
Přihlášky :
Odvolání :
Startovné :
Vleky jízdné:
Předpis :

Porada :
Prezentace :
Startovní čísla :
Závodní kancelář :
Časový rozpis :
Poznámka :
Vyhlášení výsledků:

závod č. 12

Lyžařský klub Chomutov
13. března 2016 – obří slalom
Klínovec - severní svah, sjezdovka „U Zabitýho“
U12 (předáci a předžákyně 2004 a 2005)
do 9. března na webových stránkách www.amersportscup.cz
Případné informace : ing. Miroslav Jonáš tel. 604 494 828
Výsledky budou k dispozici na stránkách Amer Sports Cup, LK Chomutov a SLČR
v případě nepříznivých podmínek bude odvolání závodu sděleno 10. března na
stránkách www.amersportscup.cz, www.lkchomutov.cz a www.vysledky.czech-ski.cz
za závodníka 200,- Kč / 8,- EU. Startovné bude vybíráno za přihlášené závodníky,
jeden zástupce za klub hradí startovné a přebírá startovní čísla. Startovné při
dodatečné přihlášce po losování bude navýšeno o 50%.
250 Kč či 10,- Eu / osobu pro závodníky a trenéry, plus 50,- Kč či 2,- Eu jako vratná
záloha na jízdenku
závody se konají dle platných PLZ SLČR, SŘ SLČR, soutěžního řádu Amer Sports
Cupu a tohoto rozpisu. Závodníci se musí prokázat členským průkazem SLČR,
průkazem závodníka s platnou lékařskou prohlídkou a přihlášením potvrzují, že mají
odevzdané prohlášení závodníka. Závodník musí použít ochrannou přilbu jednolité
konstrukce až po ušní partie a homologovaný chránič páteře.
Obří slalom bude vytyčen jako jednoterčový.
v závodní kanceláři v sobotu 12. března od 18.00 hod.
v neděli 13. března od 8.00 hod. v závodní kanceláři
budou vydávána při prezentaci. Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500,- Kč
věž rozhodčích LK Chomutov - severní svah Klínovce, cíl sjezdové tratě č. 1, nad
hotelem Lesní zámeček
sobota 12.3.
18.00
porada vedoucích a losování
neděle 13.3.
8.00 – 9.00
prezentace a vydávání startovních čísel
9.15 – 9.45
prohlídka tratě
10.00
start 1. závodníka
Pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového harmonogramu
propozic, budou-li to vyžadovat povětrnostní či jiné závažné důvody.
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, toto platí i pro vedoucí a
trenéry.
45 minut po dojezdu posledního závodníka bude vyhlášení výsledků závodu a
následně proběhne i slavnostní vyhlášení výsledků celého seriálu Amer Sports Cup
2015/16.

Chomutov, 6. ledna 2016
ing. Milan Steňko, v.r.
předseda organizačního výboru

Rozpis závodu

Lyžařský klub Chomutov

ing. Pavel Vošta, v.r.
ředitel závodu

www.lkchomutov.cz

