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Veřejný paralelní obří slalom 
 

 
 

Pořadatel: LO TJ AŠ Mladá Boleslav 

Datum konání: neděle 12. 2. 2017 

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, ski areál Studenov – VL 500 

Disciplíny: 1x paralelní obří slalom - jednobrankový 
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CÍL 

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ 
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Kategorie: Muži 
 Ženy 
 
Přihlášky: e-mailem na adresu webmaster@skimb.cz nejpozději do 11.2.2017 

20:00 nebo na místě v závodní kanceláři. Maximální počet závodníků 
je omezen. 

 

Závodní kancelář: Restaurace Lenoch 

Prezentace: prezentace do 9:00 v závodní kanceláři 

Startovné: 500,- Kč (celodenní skipas je v ceně startovného) 

 + 50,- Kč vratná záloha na skipas 

Program: 9:00 – 9:30 prohlídka tratě 

 10:00 start závodu v pořadí ženy, muži 

Ceny: Jsou připraveny hodnotné ceny, nejlepší v kategorii získá celodenní 
skipas na celý ski areál (Studenov + Horní Domky) 

Vyhlášení: proběhne 30 minut po ukončení závodu v cíli 

 

 

a) Odvolání závodů do 11. 2. 2017 na e-mailu uvedeném v přihlášce nebo přes web czech-ski.com 

b) Přesná pravidla pro paralelní slalom jsou součástí propozic a budou umístěny viditelně v cíli i na 
startu.  

c) Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, které sdělí při prezentaci. 

d) Závodníci musí při závodě použít ochranné přilby a doporučujeme ochranné bederní pásy. 

e) Závodníci a činovníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí a musí být řádně pojištěni. 

f) Za ztrátu startovního čísla účtujeme 500,- Kč. 

g) Ubytování, stravování a dopravu pořadatel nezajišťuje. 

h) Záloha na skipas je 50,- Kč. 
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Pravidla závodu 

 
A) Závod bude ve formě paralelního obřího slalomu. 
B) Před startem závodu budou vylosovány závodní dvojice, které spolu pak soutěží v duelech. 
C) Duel se skládá minimálně ze dvou jízd. Závodník, který závodil první jízdu v trati A pojede 

druhou jízdu v trati B a obráceně. Postupuje závodník, který vyhrál obě jízdy. 
D) Pokud nastane v duelu remíza, závodníci se zúčastní třetí jízdy. O rozdělení tratí rozhodne los 

nebo dohoda. Závodník, který vyhraje tuto třetí jízdu, postupuje dále. 
E) Start bude probíhat v minutových intervalech. Prosíme o dochvilnost na startu. 
F) Předčasný start se trestá automatickou prohrou v dané jízdě. O předčasném startu rozhodne 

startér. 
G) O pořadí v cíli rozhoduje trojice cílových rozhodčích. 
H) V případě, že nastane kolize závodníků na trati, jízdu prohrává viník kolize. 
I) Závodu se může účastnit maximálně 64 závodníků z kategorie mužů a 16 z kategorie žen. 
J) Protesty se nepřijímají. 

 


