Pořadatel:

LO TJ MOTOR České Budějovice + LA Zadov

Místo konání:

Lyžařský areál Zadov

Datum konání:

neděle 27. 1. 2013

Kategorie:

- Super přípravka – ročník 2005 a mladší
- Přípravka – ročník 2003 – 2004
- Předžactvo – ročník 2001 – 2002
- Mladší žactvo – ročník 1999 – 2000
- Starší žactvo – ročník 1997 -1998
- Junioři – ročník 1992 -1996
- Dospělí – ročník 1996 -1982
- Dospělí – ročník 1957 -1981
- Dospělí – ročník 1956 a starší
V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové kategorie

Disciplína:

Krajský přebor ve slalomu speciál – dvě kola

Přihlášky:

písemně doručit do 24.1.2013, 18.00 hod. na e-mail: milano.hendrych@seznam.cz
tel.: 605 236 662. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození závodníka, klub,
jméno vedoucího družstva a jeho telefon.

Prezentace:

8:15 až 9:00 v závodní kanceláři (bufet v hlavní budově LA Zadov)

Startovní čísla:

Budou vydána vedoucím družstev a jednotlivcům při prezentaci, za ztrátu bude
účtováno 500,- Kč za kus.

Startovné:

250,- Kč (přihláška na místě 300,- Kč)

Ceny:

hodnotné věcné, mládežnické kategorie obdrží také pohár a diplom

Časový rozvrh:

9:15 až 9:45 hod. - prohlídka tratě
10:00 hod. - start 1. kola, druhé kolo 30 min. po dojetí 1. kola
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového rozvrhu.

www.ski-motor.cz

Vyhlášení výsledků: půl hodiny po dojetí druhého kola
Odvolání závodů: do čtvrtka 24. 1. 2013 do 20.00 hodin na kontakt uvedený v přihlášce
Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na sněhové podmínky změnit provedení závodů.
Tech. ustanovení

-

závodí se dle pravidel lyžařských závodů a tohoto rozpisu
závodníci obdrží 20% slevu na permanentku proti startovnímu číslu
každý závodník vč. doprovodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí
pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu či
tréninku
ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou
doporučena ochrana páteře, chránič na přilbě, holích a holenní chrániče

Ubytování:

kontakt: Sporthotel Olympia: 388 428 225

Organizační výbor:

Předseda organizačního výboru: Luděk Fabián
Ředitel závodu:
Milan Hendrych
Sekretář závodu:
Gabriela Šafelhoferová
Zdravotní zabezpečení:
Horská služba

Projekt je realizován za spoluúčasti Jihočeského kraje

