
                                                                                      

                                                                                                                                                                   

                                                     

              
8.samostatné otevřené 

MISTROVSTVÍ PRAHY 2020 
v obřím slalomu pro ročník 2008 a mladší 

                     

SK LAJDÁČEK  -  LO TJ VS PRAHA – SKI AVIA PRAHA 
 
 

Název závodu: 8. samostatné otevřené mistrovství  Prahy v obřím slalomu  

Disciplíny: obří slalom – jedno kolo  

Datum konání závodu:  pátek 31.1. 2020  

Pořadatel:  SK  Lajdáček, Praha 

Spolupořadatelé: LO TJ VS Praha, SKI Avia Praha  

Místo konání:  Špindlerův Mlýn – sjezdovka Stoh  

Kategorie:         ročník  2008 a mladší 

Účast:                                členové SLČR 

Přihlášky:  nejpozději do  29.1. 2020 do půlnoci (středa),    

 pouze elektronicky na adrese  zde , kontrolu lze provést v listině přihlášených  

Startovné:  200,- Kč  za závodníka a závod                      

 Za ztrátu startovního nebo neodevzdání čísla se účtuje 500,- Kč. 

Jízdné: SLEVA 20% PRO DRŽITELE ČLENSKÉ KATY SLČR (tzv. ALIVE karta) 

Závodní kancelář:  hotel Stoh   

Prezence:  v pátek 31.1. 2020 od 8:00 do 9:00 hod v závodní kanceláři, výdej čísel pouze po oddílech! 

Losování:  30.1.2020  počítačem 

Měření: DanuTiming 

Délka tratě: 500 m  

Úhrada: Pořadatel nehradí závodníkům a jejich doprovodu žádné výdaje související s jejich účastí v závodě. 

Občerstvení: V ceně startovného je drobné občerstvení pro závodníky, které v cíli zajišťuje pořadatel. 

Ubytování:   Pořadatel nezajišťuje.       

Doprava:  Pořadatel nezajišťuje dopravu.  

Odvolání závodu:  Případné odvolání závodu bude oznámeno nejpozději do úterý 28.1.2020. 

Zvláštní ustanovení:  Závodí se podle platných pravidel SLČR a soutěžního řádu alpských disciplín 2019/2020. Soutěžní výbor si 

vyhrazuje právo změny v rozpisu závodu nebo časovém programu, budou-li to vyžadovat povětrnostní podmínky nebo jiné závažné 

důvody. Závodníci, činovníci a diváci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené 

při závodě, tréninku atd. Při závodu a trénincích jakož i při používání lyžařských vleků jsou všichni povinni se řídit pokyny pořadatele. 

Do závodu budou připuštěni pouze závodníci s přilbou a závodníci s vyplněným prohlášením závodníka. 

 
Činovníci  závodu: Ředitel závodu: David Jančar                  Technický delegát:  Luboš Dlabola 
                       Lékařské zajištění: MUDr. Luboš Zach 
 
Časový program:           pátek 31.1. 2020  9:45 – 10:15 hod. prohlídka trati   
                                                                10:25 – start předjezdců 
  10:30 hod. start závodu 

                                              vyhlášení výsledků  30 minut po ukončení závodu v prostoru cíle 
!!!POZOR PŘED ZÁVODEM BUDE PROBÍHAT  TRÉNINK REPREZENTACE, UPOZORNĚTE DĚTI!!! 

Pořadí kategorií: Vždy holky-kluci ve 4 kategoriích od nejmladších. 
  

http://vysledky.czech-ski.cz/zavody/online$1399.html
http://vysledky.czech-ski.cz/zavody/seznam$9345.html

