PARALEL TEAM SKI EVENT 2018
Závody týmů v paralelním slalomu
Skiareál (bude upřesněn), 30.3.2019

Propozice závodu
Pořadatel:

Ski Team Monínec, Ski Club Masters, SportGroup.cz

Technické zajištění:

Ski Team Monínec, Ski Club Masters, SportGroup.cz

Místo konání:

bude upřesněno

Datum konání :

sobota, 30. 3. 2018

Disciplíny :

paralelní slalom – tříčlenné týmy - vyřazovací závod

Organizační výbor

Předseda Org. Výboru:
Ředitel závodu :
Velitel tratí:
Hlavní rozhodčí:

Informace:

Šimon Mastný (simon.mastny@skiclubmasters.cz, 724 279 379)
Tomáš Weber (brkoun.t@gmail.com, 608 061 206)
www.ski-masters.cz, www.facebook.com/SkiSerieMaster.cz

Účastníci:

Tříčlenné týmy - každý tým musí zahrnovat jednu ženu (nebo dítě), jednoho
závodníka nad 50 let (nebo dítě do 17 let) a jednoho závodníka do 50 let. Žena
a muž nad 50 let mohou být nahrazeni závodníkem do 50 let s tím, že tým
obdrží penalizaci 2 sec (za ženu i za muže nad 50 let).

Pravidla závodu:

Závod se jede jako otevřený.
Závodit se bude ve dvou paralelních tratích – terčový slalom (13m), vhodné
jsou slalomové lyže. Závod se jede vyřazovací způsobem.
V každém kole budou spolu soupeřit tříčlenné týmy postupně závodníci stejné
kategorie, tedy nejprve ženy proti sobě, pak muži 50+ a pak muži do 50.
Vítěz postupuje dále pavoukem, poražení tvoří pavouka útěchy, tzv. Winner of
loosers.

Přihlášky:

Online: https://ski-masters.cz/propozice-zavodu/, Přihláška

Martin Sedláček
Šimon Mastný
Tomáš Weber
Tomáš Dytrych

Uzávěrka přihlášek : čtvrtek, 28.3. 2018, 20:00
Startovné:

250 Kč za závod a závodníka ( 300,- při přihlášení na místě)
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel.
Závodníci si mohou u prezentace zakoupit skipas za zvýhodněnou cenu.

Prezentace:

Prezentace a vyzvednutí startovních čísel bude ve stanu u dolní stanice vleku

Časový rozvrh:





Výdej startovních čísel:
Prohlídka tratí:
Start 1. kola:

8:30 – 10:00
9:45 – 10:15
10:30

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu.
Vyhlášení výsledků:

Terasa občerstvení u spodní stanice horního vleku – cca 40 minut po dojetí
Průběžné výsledky - na oficiální tabuli v prostoru cíle.

Ceny :

První čtyři týmy + Winner of loosers – obdrží věcné ceny, medaile a diplomy

Pojištění:

Všichni účastníci včetně doprovodu se závodu účastní na vlastní nebezpečí a
jsou povinni mít uzavřené odpovídající pojištění. Pořadatel nepřebírá
odpovědnost za úrazy a jiné škody závodníků, činovníků, diváků a dalších
zúčastněných osob způsobené při závodu, tréninku i ostatních činnostech
spojených s konáním závodu.
Závodník nesmí použít drátěný štít helmě.

První pomoc:

Zdravotní služba skiareálu

Protesty:

Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně s vkladem 200,- Kč.
V případě kladného vyřízení se vklad vrací.

Ubytování:

Individuálně

Další informace:

Za ztrátu u startovního čísla se účtuje 500 Kč.
Přihlášením a účastí na závodu souhlasí závodníci, činovníci, doprovod i diváci
s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své
osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být
pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to
bezplatně.
Parkování – parkoviště
Případné odvolání závodů: do čtvrtka 22.3.2018, 22:00, viz web a FB.

Mapa areálu:

Podrobnější pravidla závodu
Týmy:

Závodníci se mohou přihlašovat jako celé týmy i jako jednotlivci. Závodníci bez týmu
budou zařazení do týmů organizátory na místě, případně vlastní dohodou s dalšími
závodníky na místě.

Tratě :

Tratě budou vytyčeny dvěma slalomovými tyčemi a terčem, vzdálenost 13m
Každá trať bude mít svoji barvu (červená a modrá)

Start :

Startér drží se dotáže obou závodníků: „Připraven?“. Po kladné odpovědi startér vydá
pokyn POZOR – VPŘED.

Nasazení do závodu: Nasazení týmů do „pavouka“ bude realizováno losem.
V první jízdě nastoupí proti sobě ženy obou týmů, ve druhé jízdě, muži nad 50
let a ve třetí jízdě muži do 50 let. O výběru tratě pro první jízdu se losuje, pro
druhou jízdu si týmy tratě vymění a pro třetí jízdy opět dle první jízdy.
Klasifikace:

Z každé jízdy vzejde její vítěz - ten, kdo protne dříve cílovou bránu. V případě
pádu obou závodníků (a jejich nepokračování) vítězí ten, který dojel dále.
Vítězem kola ten tým, který získá více vítězství (2 nebo 3).
Pořadatel si vyhrazuje právo realizovat závod dvoukolově.

Diskvalifikace:

Chybný start, omezení soupeře, ať úmyslné nebo neúmyslné, nesprávné objetí
kolem obloukového terče
Důsledkem diskvalifikace z jednotlivé jízdy je vítězství závodníka z druhého týmu

