
              
                                  

ÚKZ žactva – Stoeckli CUP 2018 Finále
Rozpis závodu žactva ve slalomu a obřím slalomu

Špindlerův Mlýn 30. - 31. 3. 2019

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Pořadatel SK Špindl, z pověření  ÚAD Královehradeckého kraje svazu lyžařů

Datum konání 30.3.- 31. 3. 2019
Místo konání  Krkonoše,Špindlerův Mlýn,sjezdovka STOH – Sv.Petr

Přihlášky:           Do 28.3.2019 on-line na servisním a výsledkovém portálu     
                                            SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz)
Odvolání :                         Do 28.3.2019 on-line na servisním a výsledkovém portálu
                                            SLČR/AD (http://vysledky.czech-ski.cz)

Prezentace: v bývalém bufetu na Stohu
30. 3. 2019 sobota 7:45 – 8:30, 31.3. 2019 neděle 7.45 – 8.30

Startovné: 250,-Kč/závodník/start

TECHNICKÁ  USTANOVENÍ

Podmínky účasti: Dle soutěžního řádu SLČR
Kategorie               U14  mladší žákyně a žáci  - roč. 2005 a 2006 

U16   starší žákyně a žáci  - roč.  2003 a 2004
Disciplíny SL sobota, OSL neděle
Tratě sjezdovka STOH

ČASOVÝ PROGRAM

sobota 30.3.2019           vlek pro závodníky od 7.30 hod
                                           8.15-8.45 :  prohlídka trati I.kola U14 i U16
 9.00 hod   :  start I.kola závodu, v pořadí mladší ,starší  (L,M)

Prohlídka trati  II.kola  30 min po dojetí I.kola závodu
vyhlášení výsledků cca 20min po dojetí poslední kategorie 

neděle 31.3.2019 shodný jako v sobotu 31.3.
                                           vyhlášení výsledků závodu a celkového pořadí poháru do 30min po dojetí poslední kategorie 

Upozornění :                        Závodí se dle platných pravidel vydaných Svazem lyžařů České Republiky a soutěžního řádu pro sezonu
2017/18. Závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují tohoto závodu na vlastní  nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za 
úrazy způsobené během závodu, tréninku atd. Případné změny v rozpise nebo v časovém programu jsou vyhrazeny rozhodnutí 
organizačního výboru nebo jury, budou-li to vyžadovat povětrnostní nebo jiné závažné důvody. Ubytování pořadatel nezajišťuje. 
Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500,- Kč.

ZÁVODNÍ KOMISE
Ředitel závodu                Jan Lukáš
Velitel tratí                Martin Bláha
Sekretariát                Kateřina Lukášová
      kontakt                                                          lukasova.katerina@centrum.cz, tel:777255544                                                           
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