VÁNOČNÍ OBŘÁK
Šumavský pohár žáků a dospělých – Pohár JčK PaP
Druh závodu:
Pořadatel:
Měření času:
Místo konání:

PAP, UKZ, UZD, VEZ
LO TJ MOTOR České Budějovice
www.ski-motor.cz
Global Sport Timing
Lyžařský areál Hochficht (Rakousko), FIS sjezdovka č. 7a
(v případně špatných sněhových podmínek Wenzelwieze)
Datum konání:
sobota 19. 12. 2015
Kategorie:
Přípravka – ročník 2006 a mladší (ročník 2008 a mladší budou vyhlášeni zvlášť),
Předžactvo – ročník 2004 – 2005
Mladší žactvo – ročník 2002 – 2003, Starší žactvo – ročník 2000 - 2001
Dospělí – ročník 1999 a starší (tato kat. bude též vyhlášena s ohledem na věk)
Disciplína:
obří slalom – dvě kola
Přihlášky:
REGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI (PAP, UKZ, UZD) výhradně přes web:
http://vysledky.czech-ski.cz , přímý odkaz do přihlášek závodu:
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody/online$915.html
NEREGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI (PAP a VEZ) na e-mail: kosuadjck@seznam.cz
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, rok narození závodníka, jméno vedoucího
družstva a jeho telefon, případně klub.
Uzávěrka přihlášek 18. 12. 2015 do 16.00 hod.
Prezentace:
19.12.2015, 7:00 - 9:00 v závodní kanceláři (restaurace Fichtl u hlavního parkoviště)
Startovní čísla: Budou vydána vedoucím družstev a jednotlivcům při prezentaci, za ztrátu bude
účtováno 500,- Kč za kus.
Startovné:
250,- Kč
Skipasy:
Po předložení startovního čísla na kase bude závodníkům poskytnuty tato ceny:
Dvoudenní (na navazující závod 20.12. v SL): Dosplělí: 61,00 €, Junioři: 35,00 €
Jednodenní: Dosplělí: 32,50 €, Junioři - ročník 1997-2009: 19,50 €
Na trenérské průkazy SA Hochficht poskytuje pravděpodobně rovněž slevu (neověřeno, nutno se zeptat)

Ceny:
hodnotné věcné
Nejrychlejší závodník získá na víkend osobní auto BMW řady X3 a závodnice MINI COOPER
Časový rozvrh: (předběžný čas. plán) Prohlídka 9:15 - 9:45 hod., Konec vstupu na trať 9:30 hod.
Start 1. kola 10:00 hod. - Start 2. kola bude upřesněn při prezentaci.
Vyhlášení výsledků: půl hodiny po dojetí druhého kola
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového rozvrhu.

Odvolání závodů: do 17.12.2015, 20.00 na webu: http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
Pořadatel si vyhrazuje právo dle sněhových podmínek změnit provedení závodů na SL-UKZ,UZD,PAP,VEZ nebo OS-VEZ všichni

Tech. ustanovení

-

závodí se dle pravidel lyžařských závodů SLČR a tohoto rozpisu
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
je doporučena ochrana páteře

Spolufinancováno statutárním městem České Budějovice
Ubytování: www.boehmerwald.at či na lykoklub@seznam.cz
Předseda Organizačního výboru: Milan Hendrych, Ředitel závodu: Martin Matouš
Technický delegát: Jiří Langmaier, Zdravotní zabezpečení: MUDr. Petr Řehoušek

