ČESKÝ POHÁR
V AKROBATICKÉM LYŽOVÁNÍ
2015

Datum konání závodu:

14.2.2015 – 3. závod ČP
15.2.2015 – 4. závod ČP

Pořadatel:

SLČR ÚAL disciplína Moguls

Místo konání:

LYŽAŘSKÝ AREÁL KUNČICE – www.skikuncice.cz
Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem
veřejnou dopravou – vlakem z rychlíkové stanice
Hanušovice ležící na trati Olomouc – Jeseník do Starého
Města pod Sněžníkem a dále autobusem do Kunčic
autem po silnici č. 446 z Hanušovic na Staré Město a dále
na Kunčice.

DISCIPLÍNA

Kategorie:

dle soutěžního řádu pro sezónu 2014-2015
Kategorie
předžáci/předžačky
žáci/žačky
junioři/juniorky
muži/ženy

MOGULS
(AKROBATICKÝ SJEZD)

Ročník
2004 – a mladší
2000 – 2003
1995 – 1999
1994 – a starší

Účast:

členství v SLČR

Přihlášky:

nejpozději do 11. února 2015
na e-mail: czechmoguls@gmail.com
Dodatečné přihlášky možno žádat u prezentace za dvojnásobné
startovné.
V přihlášce uvádějte kontakt na vedoucího družstva pro případ
odvolání závodu.

Startovné:

50,- Kč za závod

Ceny:

první tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, diplom a drobnou
věcnou cenu

Body ze závodu:

body za umístění budou započteny do celkového pořadí ČP
(viz. platný Soutěžní řád ÚAL SLČR).

Závodní kancelář:

Chata JUNIOR, Kunčice 14, 788 32, Staré Město p. Sněžníkem

Prezentace:

pátek 13. února 2015 od 19.00 do 19.30 hod v závodní kanceláři

Losování:

pátek 13. února 2015 v závodní kanceláři po poradě vedoucích družstev.

Trať:

kategorie žáci/žačky, junioři/juniorky, muži/ženy
délka tratě 200 m, šířka 12 m, průměrný sklon 24°
kategorie předžáci/předžačky
délka tratě 100 m, šířka 10 m, průměrný sklon 16°, jeden můstek

Předpisy:

Závodí se podle platných pravidel

Protesty:

do 15 min. po dojezdu posledního závodníka, za poplatek 500,- Kč

Úhrada:

pořadatel nehradí závodníkům ani jejich doprovodu žádné výdaje
související s účastí v závodě

Ubytování:

http://www.skikuncice.cz/service/accommodation

Stravování:

viz ubytování.

Vleky:

v době konání závodů ČP (Pá – Ne) je cena jízdného 100,- Kč

Odvolání závodu:

případné odvolání závodu bude oznámeno nejpozději 11. února 2015

Zvláštní ustanovení:

soutěžní výbor si vyhrazuje právo změny v rozpise závodu nebo časovém
programu, závodníci, činovníci a diváci se účastní závodu na vlastní
nebezpečí (lyžařské přilby), při závodu a trénincích jakož i při používání
lyžařských vleků jsou všichni povinni se řídit pokyny pořadatele.

Činovníci závodu:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Velitel tratě:
Technický delegát:
Lékař závodu:

Čeněk Dressler
Hanka Kalužíková
Pavel Vidlička
Aleš Šamánek
horská služba

Časový program:

pátek 13.2.2015
10:00 – 12:00 hod.
13:30 – 15:00 hod.
19:00 – 19:30 hod.
19:30 hod.

neoficiální trénink
oficiální trénink
prezentace
porada vedoucích družstev

sobota 14.2.2015
kategorie žáci/žačky, junioři/juniorky, muži/ženy
08:30 – 9:00 hod.
prohlídka trati
09:00 – 10:00 hod.
oficiální trénink
10:10 hod.
předjezdci
10.15 – 12.00 hod.
první a druhá závodní jízda
kategorie předžáci/předžačky
11:30 – 11:45 hod.
prohlídka trati
11:45 – 12:30 hod.
oficiální trénink
12:40 hod.
předjezdci
12.45 – 14.30 hod.
první a druhá závodní jízda
15.00 hod
vyhlášení výsledků závodu
19:00 hod.
porada vedoucích družstev
neděle 15.2.2015
kategorie žáci/žačky, junioři/juniorky, muži/ženy
08:30 – 9:00 hod.
prohlídka trati
09:00 – 10:00 hod.
oficiální trénink
10:10 hod.
předjezdci
10.15 – 12.00 hod.
první a druhá závodní jízda
kategorie předžáci/předžačky
11:30 – 11:45 hod.
prohlídka trati
11:45 – 12:30 hod.
oficiální trénink
12:40 hod.
předjezdci
12.45 – 14.30 hod.
první a druhá závodní jízda
15.00 hod
vyhlášení výsledků závodu

