OLD SCHOOL RACE 2018
Veřejný závod v terčovém slalomu
Ski areál Klíny, 3.2.2018
Závody jsou započítány do SKI SERIE MASTERS Českomoravského poháru

=============================================================

Propozice závodu
Pořadatel:

Ski Club Masters + Ski Club Krušnoborci + Skiareál Klíny + Sportgroup.cz

Technický pořadatel: Ski Club Masters + Ski Club Kušnoborci + Skiareál Klíny + Sportgroup.cz
Místo konání:

Ski areál Klíny - sjezdovka podle vleku K1- č.h.085/01/01

Datum konání :

sobota 3.2. 2018

Disciplíny :

Terčový slalom (vzdálenost bran 13m) - muži a ženy (2 kola)
Závod je vytyčen terčovými brankami (jako OS), jsou povolené SL lyže

Pravidla závodu:

Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a v souladu s plánem ZL PSL
SLČR. Závodu se mohou zúčastnit muži a ženy starší ročníku 1987 (resp.
1999) včetně. Závod se jede jako otevřený.
Kategorie jsou podle věku :
 Ženy C1 – C11 (30 let a více) - po 5 letech
 Muži B6 – B12 (55 let a více) - po 5 letech
 Muži A1 – A5 (30 až 54 let) - po 5 letech
 Open ženy OŽ (18 až 29 let)
 Open muži OM (18 až 29 let)
V případě menšího počtu závodníků může pořadatel sloučit věkové kategorie.
Závodníci budou startovat podle data narození od nejstaršího (C, B, A, O).
Umístění závodníků v bude započítáno do celkového hodnocení Ski Serie
Masters - Českomoravského poháru Masters.

Přihlášky:

Online: www.ski-masters.cz nebo www.skiclub-krusnoborci.cz

Uzávěrka přihlášek : čtvrtek, 1.2. 2018, 20:00
Startovné:

200,- Kč za závod a závodníka
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel.

Časový rozpis:

sobota 1.2. 2018
8:00 - 9:00
13:30 - 14:00
14:15
20 min po dojetí 1.kola

výdej startovních čísel – společně s Old Cup Klíny
Startovní čísla jsou pro oba závody stejná.
prohlídka 1. kola
start 1. kola
start 2. kola

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu
Závodní kancelář:

Závodní stan v prostoru startu

Informace:

www.ski-masters.cz, www.skiclub-krusnoborci.cz
Šimon Mastný
- 724 279 379
Řehoř Roman
- 608 444 699
Krýdl Jindřich
- 702 537 829

Vyhlášení výsledků:

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

Ceny:

Veřejný závod - první tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile a diplomy.
Pro všechny závodníky proběhne losování hodnotných cen dle startovních
čísel po skončení závodu a vyhlášení výsledků.

Případné odvolání:

do pátku 2.2.2018, 20:00 hod
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude oznámeno na výše
uvedených webech a na email dle přihlášky.

Činovníci závodu:

před.org.výboru :
místopředseda OV:
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.

První pomoc:

Horská služba Klíny, tel.: 1210

Protesty :

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

Ubytování:

Individuálně (např. http://lazensky-vrch-litvinov.hotel.cz/)

Další informace:

Za ztrátu startovního čísla se účtuje 500 Kč.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit disciplíny v případě nutnosti.
Parkování – u horní stanice lanovky.
V sobotu ráno se jede na stejné trati Old Cup Klíny.
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