Z pověření ÚAD Karlovarského kraje pořádá
TJ Jiskra Nejdek, z.s. – oddíl alpského lyžování
5. března 2022

KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK ZÁVOD Č. 7
V kategoriích:

U8 – superpřípravka (2014-mladší)
U10 – přípravka (2012-2013)
U12 – předžáci (2010-2011)

Pořadatel:

TJ JISKRA NEJDEK, z.s.
U Jeslí 565, 362 21 Nejdek

Místo konání:

Nové Hamry – Velká sjezdovka/Smrk
Sjezdovka bude upřesněna dle aktuálních podmínek

Termín:

sobota 5.3.2022

Disciplína:

obří slalom – 2 kola
Vyhodnocení výsledných časů: kategorie U8-U10 – lepší z obou kol, kategorie U12
součet obou kol. Při vyšším počtu startujících může pořadatel změnit závod na
jednokolový.

Přihlášky:

KRUŠNOHORSKÝ POHÁREK – ZÁVOD Č. 7.
Přihlašování pouze elektronicky, a to pro členy SLČR přes registraci na svazovém webu
www.czech-ski.cz a závodníci zahraniční přes web Krušnohorského pohárku na
www.krusnohorskypoharek.cz
Uzávěrka přihlášek: středa 2.3.2022 do 20:00 hodin.
Dodatečné přihlášky po termínu nejsou možné.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje:
www.hotelmalamut.cz, www. horskyhotelseifert.cz, http://www.jelinex.com/

Odvolání:

Případné odvolání závodu bude sděleno do 3.3.2022 do 21:00 hodin vedoucím družstev
uvedených v přihláškách a na svazových stránkách www.czech-ski.cz

Startovné:

200,-Kč na závodníka

Ski pas:

250,- Kč pro řádně přihlášené závodníky a akreditované trenéry.

Prezentace:

v závodní kanceláři ráno před závodem

Startovní čísla:

obdrží vedoucí družstev při ranní prezentaci v závodní kanceláři. Za poškození, ztrátu nebo
neodevzdání startovního čísla bude účtování 500,-Kč

Technická ustanovení:

Závodí se dle pravidel SLČR a soutěžního řádu Krušnohorského pohárku. Vstup na závodní trať
pouze závodníci a akreditovaní trenéři. Závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní
nebezpečí.

Časový harmonogram:

sobota 5. března 2022 – obří slalom – 2 kola
8:00 vydávání startovních čísel
8:30 porada vedoucích družstev
8:45 začátek prohlídky tratě
9:15 ukončení prohlídky
9:30 start závodu

Start 2. Kola závodu bude upřesněn po dokončení prvního kola.
Vyhlášení závodu do 30 minut po ukončení závodu před závodní kanceláří

Ceny:

1.-.5. místo poháry, diplom, drobné věcné ceny

Občerstvení:

zajištěno

Organizační výbor:
Ředitelka závodu:

Markéta Štěříková

Hlavní rozhodčí:

David Matyska

Sekretář závodu:

Lenka Šimonková

Velitel trati:

Milan Kaššák

Zdravotní zajištění:

HS

