
RKZ 2 - ČP
2x GS, 2x SL

SKI areál Karolinka
5.-6.2.2022

Druh závodu Republikový klasifikační závod
Pořadatel OSÚ AD SLČR
Startují kategorie mladší žactvo, starší žactvo
Disciplíny 1x obří slalom, 1x slalom pro kategorie U14 a U16 M/L
Technické provedení SKI SOLÁŇ ve spolupráci s LO Hrachovec a SKI Klub Valašsko
Podmínky účasti Závodí se dle platných pravidel lyžařských závodů a dle ustanovení Soutěžního řádu. Závodníci

jsou povinni pro závod v GS použít helmy dle nových pravidel FIS, opatřené štítkem „Confirm
to FIS Specifications RH 2013“. Bez tohoto označení nebude závodník připuštěn na start.
Závod se uskuteční za aktuálně platných protiepidemických pravidel, která je nutné
respektovat. Všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni, za pojištění ručí vysílající
oddíl. Všichni závodníci včetně vedoucích a trenérů se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Bude prováděna prezence a akreditace vedoucích územních celků a trenérů. Neakreditovaným
nebude umožněn přístup na trať. Závod se uskuteční za aktuálně platných protiepidemických
pravidel, která je nutné respektovat.(u prezentace bude požadován doklad o očkování,
prodělání nemoci Covid 19, nebo negativní výsledek testu PCR ne starší 72 h nebo negativní
výsledek AG testu ne starší 24 h)

Startovné Při prezentaci bude vybíráno 350,- Kč za závod
Přihlášky adresa, e-mail http://vysledky.czech-ski.cz
Uzávěrka přihlášek do 2.2. 2022 24:00 na www.vysledky.czech-ski.cz
Odvolání, přesunutí Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu v případě nepříznivých povětrnostních

podmínek, nebo odvolání 3 dny před závodem t.j. 2.2. 2022 na kontakty, uvedené v
přihláškách výhradně - e-mail

Ředitel závodu Miloš Drápala tel: 774 112 916
Technický delegát Tomáš Lipanský
Předseda organizačního výboru Jan Dudek
Sekretář závodu Jana Drápalová
Odpovědná osoba OSÚ AD SLČR
Ubytování, adresa Zajišťují si účastníci samostatně. Nabídka ubytovacích kapacit na URL adresách:

www.karolinka.cz a www.velkekarlovice.cz
Závodní kancelář Restaurace „U vleku“ v lyžařském areálu Karolinka.
Místo Restaurace „U vleku“ v lyžařském areálu Karolinka
Prezence (datum, od - do) V pátek 4.2. od 16.00 - 18.30 h
Místo Restaurace „U vleku“ v lyžařském areálu Karolinka
1. schůze vedoucích družstev v pátek 4.2.2022 v 19:30 v místnosti prezentace
Start 1. závodníka, kategorie 5.2.2022 v 9.00 - přesný časový program bude oznámen na schůzi vedoucích 4.2.


