RKZ – Pohár České Pošty 2015/16
Rozpis závodů žactva ve slalomu a superobřím slalomu
Pořadatel:

TJ Klínovec LO

Termín konání:

20. 3. 2016 – SL, 21-22. 3. 2016 – 2 x SG

Místo:

Klínovec - sjezdovka „ Slalomák“ (homologace 069/02/02) a
sjezdovka „Přemostěná“ (homologace FIS - 7352/12/03)

Kategorie:

U14 – mladší žactvo – ročníky 2002-2003
U16 – starší žactvo – ročníky 2000-2001

Disciplíny:

Slalom (SL) – 2 kola, jednotyčový
Superobří slalom (SG) – 1 kolo

Přihlášky:

On-line na servisním a výsledkovém portálu SLČR/AD
(http://vysledky.czech-ski.cz/).

Uzávěrka přihlášek:

17. 3. 2016 do 20:00

Kancelář závodu:

Restaurace „Povodí“ – u sjezdovky Slalomák – Budova „A“

Startovné:

250 Kč /závodník za jeden závod. Bude vybíráno za přihlášeného a
losovaného závodníka, dodatečné přihlášky po losování +50%.
Startovné bude vybíráno vždy za celý přihlášený tým.

Prezence:

Sobota. 19. 3. 2016, 17:00 – 19:00 hodin v restauraci „Povodí“. Při
prezenci bude možno zakoupit zvýhodněné permanentky.

1. schůze vedoucích,
losování:

Sobota 19.3. od 19.30 v restauraci „Povodí“

Trénink SG před
závodem:

Pořadatel nezajišťuje.

Startovní čísla:

Budou vydána vedoucím družstev na schůzi po losování, za ztrátu
bude účtováno 500 Kč/ks.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje.
http://ubytovani.klinovec.cz/klinovec/cs/accommodation/list

Zdrav. zabezpečení:

Horská služba + zdravotník

Technická ustanovení:

Podmínkou účasti je platná karta člena SLČR a zaplacené kódové
číslo.
Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu 2015-2016.

Vstup na závodní trať pouze závodníci a akreditovaní trenéři.
Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Zvláštní ustanovení:

1. Závod má omezený počet startujících – SŘ 15/16, bod 4.5
2. V případě vyššího počtu přihlášených losováno dle nominací
KOSU AD a směrných čísel – SŘ 15/16 bod, 4.2 a 4.6

Odvolání závodu:

V případě nepříznivých podmínek bude zveřejněno do 18. 3.2016
20:00 hod na servisním a výsledkovém portálu SLČR/AD
(http://vysledky.czech-ski.cz/) a sděleno vedoucím družstev
uvedených v přihláškách.

Činovníci závodu:

ředitel závodu – Jan Novák
předseda organizačního výboru – Jan Špilar
velitel tratě – Jan Zabystřan
technický delegát – Michal Trhlík
arbitr – asistent (pro SG) Karel Soukup, Tomáš Chvostek
DanuTiming

Měření:
Časový plán:
Sobota 19. 3. 2016

17.00 -19.00 - prezence
19:30 - porada vedoucích a losování (kancelář závodu)

Neděle 20. 3. 2016

8:15 - 8:45 prohlídka tratě- obě kategorie
9:00 - start 1. kola
Start 2. kola bude upřesněn v průběhu 1. kola

Po/21. + Út/22. 3. 2016 8:30 - 9:15 prohlídka tratě- obě kategorie
9:30 - start 1. závodníka
Vyhlášení výsledků:

20.3.2016 - SL, 30 min po ukončení závodu
22.3.2016 - 2 x SG, 45 min po ukončení závodu, následně
proběhne vyhlášení Českého poháru žáků 2016

Poznámka:

Pořadatel si vyhrazuje po dohodě s jury právo změny časového
harmonogramu propozic, budou-li to vyžadovat povětrnostní či
jiné závažné důvody.

PO CELOU DOBU K DISPOZICI RESTAURACE A BUFET V AREÁLU TJ KLÍNOVEC
TEPLÁ I STUDENÁ KUCHYNĚ

