
 

 

  

„Paralelní slalom družstev“ 

Druh závodu: paralelní slalom družstev   

Kategorie:  1) přípravka a předžáci (2004 a mladší) 

                      2) žáci mladší a starší (2000-2003) 

Termín konání: 26.3.2016 (sobota)  

Místo konání: Špindlerův Mlýn, sjezdovka Stoh  

Časový program:  

Prezence: 7:30 – 8:30 hod. (prostor u bufetu) 

Prohlídka tratě: 8:00 – 8:45 hod.  

Start závodu (kvalifikace pro kategorii přípravka/předžáci): 8:45 hod  

Start závodu (kvalifikace pro kategorii žáci mladší/starší):  předpoklad v 11:30 hod  

Soutěžní disciplína:  

Paralelní slalom 4členných družstev, vyřazovací (KO) systém. 

Každé družstvo jede v červené i modré trati. Soupeří proti sobě dvojice závodníků, za každé vítězství v  jízdě dostává 

družstvo 1 bod. Celkem se rozděluje 8 bodů. Postupuje družstvo s vyšším počtem bodů.  V případě nerozhodného stavu  

(4:4) rozhoduje o postupu nižší součet nejrychlejšího  času z modré a červené trati. V případě, že nedojede ani jeden 

závodník z dvojice, dostává bod ten, co ujel delší část trati. V případě, že závodník znemožní svým pádem pokračovat 

v závodě druhému závodníkovi, je pro dané kolo diskvalifikován a bod získává druhé družstvo. V případě shody časů 

v dané dvojici dostávají bod oba závodníci.  

Družstva budou nasazována do pavouka na základě výsledků kvalifikačních jízd.  

Složení družstev:  

1. Kategorie přípravka/předžáci:  alespoň 2 závodníci z kategorie přípravka, zbytek předžáci, v družstvu vždy minimálně 

1 dívka  

2. Kategorie žáci mladší/starší:  alespoň 2 žáci mladší,  zbytek žáci starší, v družstvu vždy minimálně 1 dívka 

3. Složení družstev lze kombinovat bez ohledu na oddílovou příslušnost 

Startovné:  600,-Kč za družstvo  

Přihlášky družstev : do 25.3.2016 do 20 hod. na e-mail: vybor@lajdacek.cz, případně osobně při prezenci 26.3.2016 

Odvolání závodu: do 24.3.2016  

V přihlášce uveďte název družstva, jména a ročníky narození členů. Případné změny složení družstev lze dohlásit při 

prezenci.   

Vyhlášena budou vždy první 4 družstva v každé z obou kategorií. 

Různé:  
- závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí;  
- všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu a doporučen je páteřní chránič;  
- změna programu a úprava pravidel vyhrazeny 
 

Ředitel:  D. Jančar         Arbitr: M. Čmejla     Lékař: F. Mošna 

 

Pořadatelé: SK Lajdáček z.s.,  LO TJ VS Praha 
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