SKI klub Hranice, spolek
Palackého 1906
753 01 Hranice
IČO: 28553241
Email:

skipotstat@skipotstat.cz, web: www.skipotstat.cz

PROPOZICE VEŘEJNÝCH ZÁVODŮ V OBŘÍM SLALOMU
zařazených do soutěže

Jihomoravský lyžařský pohár - XV. ročník
Pořadatel:

lyžařský oddíl SKI klub Hranice, spolek, z pověření Krajského svazu lyžařů
Jihomoravského a Olomouckého kraje

Místo konání:

lyžařský areál na Potštátě

Datum konání:

sobota 12.2.2022

Kategorie:

1) U8 MYŠÁCI
2) U10 PŘÍPRAVKA
3) U12 PŘEDŽACTVO
4) U14 MLADŠÍ ŽACTVO
5) U16 STARŠÍ ŽACTVO
6) JUNIOŘI
7) OPEN

Disciplíny:

jednoterčový obří slalom

Přihlášky:

Přes web www.jmlp.cz/index.php/registrace do čtvrtka 10.2.2022 do 20:00 hod.
Osobně na místě v den závodu do 8:40 hod. - tito závodníci budou zařazeni na konec
startovního pole své věkové kategorie a platí zvýšené startovné.

Startovné:

200,- Kč
400,- Kč

Časový harmonogram:

Prezentace:
Prohlídka tratě:
Porada trenérů (rozdání startovních čísel):
Start prvního závodníka:
Vyhlášení:

Hodnocení:

Prvních šest závodníků v každé kategorii obdrží diplomy. První tři v každé kategorii obdrží
medaile a věcné ceny.Dívky a hoši se v každé kategorii vyhlašují zvlášť.

Protesty:

písemně po složení vkladu 200,- Kč. V případě oprávněného protestu
bude vklad vrácen. Rozhoduje organizační výbor.

Lékařská služba:

rychlá záchranná služba nemocnice Hranice

Odvolání závodu:

do 10.2.2022. Konání závodu lze ověřit na www.skipotstat.cz příp. na tel.
603857333

Různé:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu
Přihlašovatel odpovídá za skutečnost, že jim přihlášení účastníci jsou zdravotně způsobilí k účasti na
tomto závodě.
Závodníci a činovníci závodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí
Všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu. Doporučen je chránič páteře.
Dle soutěžních pravidel SLČR je od kategorie mladší žáci povinností mít helmu s FIS štítkem.
Závodí se dle soutěžního řádu JmLP 2021/2022.
Podle počtu účastníků a počasí bude závod pořádán na jedno či dvě kola (bude upřesněno na schůzi
vedoucích týmů).. Za ztrátu startovního čísla pořadatel účtuje 500,- Kč.
Účastníci závodu musí splňovat platná epidemiologická opatření dle příslušných vládních opatření
platných v den závodu, viz. https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku. Přihlášením na závod
účastníci vyjadřují souhlas s kontrolou plnění těchto podmínek pořadatelem závodu.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a v souladu s nařízeními vlády si pořadatel vyhrazuje
právo na změnu v rozpise závodu. Změny budou zveřejněny na webu www.jmlp.cz a každý
přihlášený účastník závodu je povinen se s nimi seznámit.

Ředitel závodu:

Jiří Kuča

(ročník 2014 a mladší)
(2012-2013)
(2010-2011)
(2008-2009)
(2006-2007)
(2001-2005)
(2000 a starší)

(závodníci přihlášeni online předem)
(závodníci přihlášeni na místě)
8:30 - 9:10 hod. v závodní kanceláři
9:20 – 9:45 hod (sesouváním)
9:45 hod
10:00 hod
cca 20 minut po ukončení závodu

