Rozpis ÚKZ žactva
VIST STOCKLI Cupu 2017
přebor Královéhradeckého kraje v obřím slalomu
přebor Prahy v obřím slalomu a slalomu
Pořadatel:

z pověření OSÚ AD SLČR KHK a KSL Praha
Ski klub TJ Spartak Vrchlabí a LO AVIA Praha

Termín:
Místo konání:
Kategorie:

11. a 12.3. 2017
Vrchlabí – Skiareál Herlíkovice
U14 mladší žákyně a žáci - roč. 2003 a 2004
U16 starší žákyně a žáci - roč. 2001 a 2002
Disciplíny:
11.3. 2017 obří slalom - jednoterčový – černá sjezdovka homolog.123/01/16
12.3. 2017 slalom – jednotyčový – červená sjezdovka-homologace 121/01/16
Startovné:
250,-Kč/závodníka/start
Přihlášky:
do 9.3.2017 do 20,00 hod. na on-line serv. a výsledkovém portálu ÚAD SLČR
Odvolání:
do 9.3.2017 do 16hod. na webu ÚAD SLČR nebo dotazem na 603 237 416
Presentace:
sobota 11.3.2017 i neděle 12.3.2017 od 7,15 do 8,00hod. V RZ
EDEN – objekt „Stodola“ u hl. parkoviště bude označeno tabulkami. Při
prezentaci bude možné zakoupit zvýhodněné jízdenky 400,-/den, 750,-/2 dny /
Losování:
počítačem měřící skupiny
Start 1.závodníka:sobota 11.3.2017 v 9,00h - obří slalom mladší žákyně
Časový program: !! program může být ZMĚNĚN s ohledem na sněhové podmínky v areálu!!
sobota 11.3.2017
8,15 – 8,45 hod společná prohlídka I.kola obřího slalomu pro všechny kategorie
9,00 hod start I.kola - mladší žákyně a žáci–následně starší žákyně a žáci
10,45 – 11,15 hod prohlídka II.kola
11,30 hod start II.kola – žákyně a následně žáci
neděle 12.3.2017
8,15 – 8,50 hod prohlídka I.kola slalomu žákyně i žáci (2 tratě)
8,35 hod konec vstupu
9,00 hod start I.kola - mladší a starší žákyně -následně v druhé trati žáci
prohlídka II.kola cca 10,30 hod
Vyhlášení výsledků:půl hodiny po dojetí posledního závodníka v prostoru terasy restaurace
(nejdříve Vist Cup – následně přebor KHK a přebor Prahy)
Závodní kancelář: v průběhu závodů v místnosti časomíry na terase nové restaurace
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
Lékařské zajištění: Horská služba Krkonoše
Různé:
závodí se podle pravidel LZ a soutěžního řádu na sezonu 2016-2017
závodníci a další činovníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí
za ztrátu startovního čísla bude účtována náhrada 500,-Kč
Hlavní činovníci závodu:
ředitel závodu :
technický delegát:
sekretář závodu:
hlavní rozhodčí:
velitel trati:
časomíra:

Luboš Dlabola
Petr Seidl
Zdeněk Brebera
Jaroslava Krulišová
Jiří Čermák
Karel Seidl

603237416
731527842

ing. Luboš Dlabola
ředitel závodu

