KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK
závod č. 3
Pyšná, 2.2.2019

Propozice závodu
Pořadatel:
Termín a disciplína:
Místo konání:
Pravidla závodu:

Z pověření KOSÚ AD Ústeckého kraje pořádá Lyžařský klub Jirkov
Sobota 2.2. 2019, obří slalom (2 kola)
Pyšná – malá sjezdovka
Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a Soutěžního řádu Krušnohorského pohárku
2018-19.

Kategorie:




U8 – mladší přípravka (2011 a mladší)
U10 – přípravka (2009 - 2010)
U12 – předžáci (2007 - 2008)

Časový rozpis:
8:00 - 8:30 prezentace + vydávání startovních čísel Lyžařská škola u startu
8:30 - 9:00 prohlídka 1. kola slalomu
9:00
porada vedoucích na startu
9:15
start 1. kola slalomu
11:00 -11:20 prohlídka 2. kola slalomu
11:30
start 2. kola
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu
Vyhlášení výsledků:

45 min po dojetí posledního závodníka - v prostoru startu
Průběžné výsledky - na oficiální tabuli v prostoru startu

Závodní kancelář:

Lyžařská škola u startu

První pomoc:

Horská služba Pyšná, tel.: 1210

Startovné:

200,- Kč za přihlášeného a losovaného závodníka
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel od zástupce klubu/družstva.

Přihlášky:

do 30.1.2019 (losování závodu 30.1. 20 hod.)
pouze elektronicky na: http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/zavody
zahraniční závodníci na: www.krusnohorskypoharek.cz
www.skipysna.cz, www.lkjirkov.cz
Tomáš Procházka - 608 444 699, Jaromír Soukup - 777 021 975

Informace:
Případné odvolání:

do čtvrtka 31.1.2019, 20:00 hod
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude oznámeno na uvedených webech.

Činovníci závodu:

ředitel závodu:
rozhodčí na startu:
velitel tratě:
velitel měření:

Pojištění:

Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni mít uzavřené
odpovídající pojištění. Pořadatel závodu není zodpovědný za případná zranění
závodníků, činovníků nebo diváků. Pro závod je povinná homologovaná ochrana hlavy
a doporučujeme chránič páteře homologovaný pro sjezdové lyžování.
Za ztrátu startovního čísla se účtuje 500 Kč.
Parkování – na rozcestí u Horské služby

Další informace:

Ing. Tomáš Procházka, ředitel závodu

Ing. Tomáš Procházka
Vlastimil Žák
Jaromír Soukup
Bc. Pavlína Procházková

