ROZPIS ZÁVODŮ V ALPSKÝCH DISCIPLÍNÁCH
NÁZEV:

Krajský přebor - Hochficht 2014
Jihočeský pohár 2013/2014 KOSÚ AD JčK

TERMÍN:

8.3.2014- 9.3.2014

MÍSTO KONÁNÍ:

Hochficht (AUT)

DISCIPLÍNY:

obří slalom (sobota – 8.3.2014) slalom (neděle – 9.3.2014)

DRUH ZÁVODŮ:

Univerzální závod pro registrované i neregistrované závodníky

www.hochficht.at

UKZ, UZD, PAP, VEZ,
POŘADATEL:

LYKO KLUB Prachatice ve spolupráci s LA Hochficht

KATEGORIE (závody se vypisují pro obě pohlaví):
Předžactvo:
kód
název
věk
ročník
druh závodu
SUPERPŘÍPRAVKA
2008 a ml.
PaP, Pohár JčK (výsledky budou započteny v rámci kat. U10)
SUPERPŘÍPRAVKA
2007
PaP, Pohár JčK (výsledky budou započteny v rámci kat. U10)
U10
PŘÍPRAVKA
(8 -10 let)
2006-2004
PaP, Pohár JčK
U12
PŘEDŽACTVO (11-12 let)
2003-2002
PaP, Pohár JčK
výsledky neregistrovaných závodníků u SLČR (bez závodní licence) se do Poháru Jihočeského kraje 2014 nezapočítávají
Žactvo:
U14
ML. ŽACTVO
(13-14 let)
2001-2000
UKZ (neregistr. závodníci startují samostatně v závodě VEZ)
U16
ST. ŽACTVO
(15-16 let)
1999-1998
UKZ (neregistr. závodníci startují samostatně v závodě VEZ)
Dospělí:
Dospělí
(17 a starší)
1997 a starší
UZD (neregistr. závodníci startují samostatně v závodě VEZ)
PODMÍNKY ÚČASTI:

Závody se konají dle platných PLZ OSÚ AD SLČR 2012-2016, SŘ SLČR 2013/2014 a SŘ
KOSÚ AD JčK 2013/2014 a tohoto rozpisu. Závodníci se musí prokázat průkazem
závodníka s platnou lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku – v případě, že závodník není
veden v databázi závodníků na:
http://vysledky.czech-ski.cz/evidence/zavodnici je nutno pořadateli odevzdat prohlášení
závodníka podepsané zákonným zástupcem.
http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/dokumenty (viz sekce „Závodníci“)
- Ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou.
- Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku atd.
- Dále je doporučeno: ochrana páteře, chránič na přilbě, na holích a holenní chrániče.

PŘIHLÁŠKY:

Do 6.3.2014 -12:00 hod.
REGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI U SLČR S PLATONOU ZÁVODNÍ LICENCÍ prostřednictvím
webu: http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
Zkontrolujte si prosím, zda jste na výše uvedené adrese v seznamu přihlášených
závodníků. Pokud závodník nebude dne 1.3. 2014 do 12:00 hod. v listině přihlášených
pojede ve své kategorii na konci závodního pole. Podobně budou zařazeni dodatečně
přihlášení závodníci při prezentaci v den závodu.
NEREGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI NEBO REGISTORVANÍ U SLČR ALE BEZ PLATNÉ
ZÁVODNÍ LICENCE mailem: lykoklub@seznam.cz
Do přihlášek zaslaných mailem (platí pro neregistrované závodníky u SLČR nebo i
registrované závodníky u SLČR, kteří ale nemají závodní licenci Alpských disciplín) je

nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, klub (pakliže je závodník nějakého členem),
bydliště a kontakt pro podání informace při případných změnách závodu.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

Dne 6.3. 2014 do 20:00 hod. (termín uzávěrky platí jak pro přihlášky realizované
přes webové rozhraní AD SLČR, tak i pro realizované e-mailem.)

ODVOLÁNÍ, PŘESUNUTÍ:

Dne 6.3. 2014 do 20:00 hod.
zveřejněním na servisním a výsledkovém portálu OSÚ AD SLČR
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
nebo info. na tel. čísle: +420 602 660 263.
Pořadatel si s ohledem na sněhové podmínky vyhrazuje právo na změnu provedení závodu

STARTOVNÉ:

250,- CZK za závodníka a závod
(za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 250,- Kč)

PREZENTACE:

Hochficht Zentrum (Arena restaurant).
1. den 8.3.2014 v 8:00-8:30 hod.
2. den 9.3.2014 v 8:00-8:30 hod.

SCHŮZE VEDOUCÍCH KLUBŮ: 1. den 7.3.2014 v 19:00 hod Klápa.
2. den 8.3.2014 v 16:00 hod Hochficht arena
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
(pro oba dny)

prohlídka tratě 9,00- 9,45 hod. , start 1. kola v 10,00 hod.
druhé kolo začíná cca. 30 minut po dojetí 1. kola

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Cca 30 minut po ukončení závodu

UBYTOVÁNÍ:

Informace o ubytování na +420602660263

PROTESTY:

dle platných lyžařských pravidel s doplňky, vklad500,- Kč

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel závodu:
Technický delegát:
Sekretář závodu:
Arbitr:
Předseda organizačního výboru:

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

MUDr. Miroslav Šodek + Horská služba

Václav Dostál (tel.: +420737291159)
XXXXXXX
Lenka Dostálová (tel.: +420602660263)
XXXXXXX
Eva Nováková

