SKI klub Hranice, o.s. + ZŠ Ústí
Masarykovo nám. 18
753 01 Hranice
IČO: 28553241

Email: skipotstat@skipotstat
http://www.skipotstat.cz

PROPOZICE OBLASTNÍHO PŘEBORU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBŘÍM SLALOMU
2013
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Kategorie:

lyžařský oddíl SKI klub Hranice+ZŠ Ústí
lyžařský areál Hlubočky u Olomouce
změna termínu na středu 13. března 2013
I. stupeň ZŠ
Přípravka:
3. třída a mladší
Předžáci:
4. a 5. třída
II. stupeň ZŠ + víceletá gymnázia
Mladší žáci:
6. a 7. třída
Starší žáci:
8. a 9. třída
Zvlášť soutěží dívky a zvlášť hoši
V případě malého počtu účastníků v jednotlivých kategoriích
možnost sloučení kategorií
Disciplíny:
jednoterčový obří slalom – dvě kola pro všechny kategorie,
počítá se čas lepšího kola
Účast v závodě:
Maximálně 8 závodníků z 1. stupně
a 8 závodníků z 2. stupně z jedné školy
(Za školu může startovat i jeden závodník)
Za zdravotní prohlídku odpovídá vysílající složka.
Přihlášky:
do 5.3.2013 na email skipotstat@skipotstat.cz nebo milosovam@seznam.cz
V přihlášce musí být uvedeno jméno, příjmení, třída, škola. Možno přihlásit i na
místě při prezentaci.
Pořadí startujících:
po třídách od první do deváté třídy
Startovné:
200,- Kč - zahrnuje startovné, půldenní lístek na vleky,
doprava autobusem za příplatek 50 Kč
Časový harmonogram:
Odjezd autobusu:
nástupní místa Ústí (7:15),
Hranice Šromotovo nám. (7:30),
Drahouše (7:45), Lipník (8:00)
Prezentace:
od 8:15 do 8:40 hod. v závodní kanceláři
Prohlídka tratě:
8:50 – 9:15 hod (sesouváním)
Rozdání startovních čísel: 9:15 zástupci školy
Start prvního závodníka:
9:30 hod
Start 2. kola:
po dojetí posledního závodníka z 1. kola
Vyhlášení:
cca 30 minut po ukončení závodu
Ceny:
hodnoceny budou první tři místa v kategorii
Protesty:
písemně po složení vkladu 200,- Kč. V případě oprávněného protestu
bude vklad vrácen. Rozhoduje organizační výbor.
Lékařská služba:
rychlá záchranná služba FN Olomouc
Odvolání závodu:
do 6.3.2013. Konání závodu lze ověřit na www.skipotstat.cz příp. na tel.
603857333
Různé:
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu
Závodníci a činovníci závodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí
Všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu. Doporučen je chránič
páteře.
Hlavní pořadatelé:

Jiří Kuča, Monika Milošová, Pavla Rašková

