SSC BOHEMIA Plzeň
Rozpis závodu - Šumavský pohárek 2012
Pořadatel:
Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje
Technické zajištění: SSC Bohemia Plzeň
Místo konání:
Velký Javor – Gr. Arber, trať Sonnenhang
Datum konání:
21. 1. 2012
Kategorie:
přípravka - ročník 2003 a mladší
předžactvo – ročník 2001-2002
mladší žactvo – ročník 1999-2000
starší žactvo – ročník 1997-1998
Disciplína:
Přihlášky:

obří slalom (dvě kola)
doručit do 19.1.2012 do 15.00 hod. na adresu: Zoubek Jan, Masarykova 25, 31206, Plzeň
nebo e-mail: bohemia.ssc@seznam.cz, tel.č.: 724029327 - p. Zoubek
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození závodníka a kódové číslo, pokud bylo
přiděleno. Dále uveďte jméno vedoucího družstva a jeho telefon.

v závodní kanceláři u parkoviště dne 21.1.2012 od 8.00 do 9.00 hod.
200,--Kč (přihláška na místě konání 250,--Kč)
9.30 hod.- prohlídka tratě
10.00 hod.- start 1. kola
druhé kolo začíná půl hodiny po dojetí kola prvního
Vyhlášení výsledků: půl hodiny po dojetí druhého kola
Odvolání závodů:
do čtvrtka 19.1.2012 do 19.00 hodin na kontakt uvedený na přihlášce
Prezentace:
Startovné:
Časový rozvrh:

Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na sněhové podmínky změnit provedení závodů.
Tech. ustanovení:

- závodníci obdrží slevu 10% na permanentku proti předložení startovního čísla
- závodí se podle Pravidel lyžařských závodů a Soutěžního řádu AD SLČR pro rok
2011/2012 a soutěžního řádu pro -Šumavský pohárek
- vedoucí družstev odpovídají za to, že výkonnost odprezentovaných závodníků odpovídá
obtížnosti trati
- ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou
- každý závodník vč. doprovodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí
- pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku atd.
- za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,--Kč
- závodníci se musí prokázat platným průkazem SLČR s platnou lyž. známkou pro rok
2012 a lékařskou prohlídkou a vyplněným „Prohlášením závodníka pro rok 2011/2012

Činovníci závodu:
Ředitel závodu:
Arbitr:
Velitel trati:
Sekretář závodu:
Zdravotní zabezpečení

V Plzni 14.1.2012

Ing.Víťa Venkrbec
Ivana Sedláčková
Miroslav Kornhefr
Gabriela Tománková
Horská služba
Miroslav Šandara
Předseda klubu
SSC Bohemia Plzeň

