Český pohár - Štítná nad Vláří
Štítná nad Vláří - Popov, Česká republika
8. 6. 2019 - Obří slalom, Super-G
9. 6. 2019 - Slalom
	
  

Český pohár - Štítná nad Vláří

TY

Organizace
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pořadatel:
Technické provedení :
Technický delegát:
Ředitel závodu:
Stavitelé tratí:
Měření,výsledky:
Arbitr:
Tratě:
Disciplíny:
Kategorie:
Startovné:
Přihlášky:

»» Uzávěrka:
»» Závodní kancelář:
»» Pojištění:
»»
»»
»»
»»

Protesty:
Poplatek za protest:
Zdravotní zabezpečení:
Ubytování:

Program

»» pátek 7.6.2019
»» sobota 8.6.2019
»»
»»
»»
»»
»» neděle 9.6.2019
»»
»»
»»

Ubytování
»»
»»
»»
»»

8. - 9. Červen 2019

Svaz lyžařů České republiky,úsek lyžování na trávě.
Spolek Grasski Štítná & Grasski.net
Martin Kotyza
Martin Štěpánek
bude jmenován na poradě vedoucích družstev
Měření úseku travního lyžovaní
bude jmenován na poradě vedoucích družstev

Soutěžní podmínky
»»
»»
»»
»»
»»

Štítná nad Vláří - Popov

Grasski Štítná
obří slalom, superobří slalom, slalom
dle SŘ pro rok 2019 talent, U10, 12, 14, 16, junioři, juniorky, muži, ženy
dle SŘ pro rok 2019 tj. 150,00 Kč za závodníka a závod
online: http://zavody.czech-ski.com
Email: m.stepanek@grasski.net
Mobil. +420603148858
6.  června 2019
objekt občerstvení pod svahem
                                   
Pořadatel a organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost za nehody a škody soutěžících a třetích
osob v průběhu tréninku a soutěží.
do 15-ti minut po oznámení diskvalifikací v závodní kanceláři
podle předpisů Soutěžního řádu pro rok 2019
MUDr. Milan Viskupič
pořadatel nezajišťuje
16:00 - 18:30 - trénink, 17:00 - 18:30 - prezence, 19:00 - porada vedoucích
8:00 - 9:15 - trénink obřího slalomu
10:30 - start 1. kola obřího slalomu
12:30 - start 2. kola obřího slalomu
16:00 - start superobřího slalomu
18:00 - vyhlášení, porada vedoucích po vyhlášení
8:00 - 9:00 - trénink slalomu
10:00 - start 1. kola slalomu
12:30 - start 2. kola slalomu
14:30 - vyhlášení výsledků

Javorník-cz » www.penzionjavornik.javor-st.cz » tel.: +420 737 669 907 » jurencakova@javor-st.cz
Bylnice - Na Pile » www.old.klobouckalesni.cz/soutok tel.: +420 577 320 134 » info@klobouckalesni.cz
Hotel TOPAS Club » www.topas-club.cz » tel.: +420 773 358 888 » topasclub@centrum.cz
Hotel Alfacentrum » www.alfacentrum.cz » tel.: +420 222 539 539 » hotel.alfa@post.cz

Czech Cup - Štítná nad Vláří

TY

Organization
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Organizator:
Technical organizator:		
Technical delegate:
Chief of competition:
Course setters:
Measurement, results:
Arbitr:

Conditions
»»
»»
»»
»»
»»

Courses:
Disciplines:
Categories:
Fee:
Applications:

»» At latest:
»» Race office:
»» Insurance:
»»
»»
»»
»»
»»

Protests:
Charge for protest:
Material:
Zdravotní zabezpečení:
Ubytování:

Programm
»» Friday 7.6.2019
»» Saturday 8.6.2019
»»
»»
»»
»»
»» Sunday 9.6.2019
»»
»»
»»

Accommodation
»»
»»
»»
»»

Czech Ski federation, section of grasski
Spolek Grasski Štítná & Grasski.net
Martin Kotyza
Martin Štěpánek
will be named at the meeting of the team captains
Timing of Czech Ski Association
will be named at the meeting of the team captains
Grasski Štítná
Giant Slalom, Super-G, Slalom
U10, U12, U14, U16, Junior,Men, ladies
150 Kč (6€) / per competitor / discipline
Email: m.stepanek@grasski.net
Mobil. +420603148858
6th June 2019
Bufet under slope/lift                                                                         
The organizer does not assume any liability for damage of competitors and
strangers during trainings and competitions.
Till 15 minutes after disqualification announcement in the race office.
according to Czech Cup rules
The skis have to satisfy rules IWO for grass skiing.
MUDr. Milan Viskupič
pořadatel nezajišťuje
16:00 - 18:30 - training, 17:00 - 18:30 - prezentation, 19:00 - captain meeting
8:00 - 9:15 - training gs
10:30 - start 1. run giant slalom
12:30 - start 2. run giant slalom
16:00 - start super-g
18:00 - ceremony after captain meeting
8:00 - 9:00 - training sl
10:00 - start 1. run slalom
12:30 - start 2. run slalom
14:30 - ceremony

Javorník-cz » www.penzionjavornik.javor-st.cz » tel.: +420 737 669 907 » jurencakova@javor-st.cz
Bylnice - Na Pile » www.old.klobouckalesni.cz/soutok tel.: +420 577 320 134 » info@klobouckalesni.cz
Hotel TOPAS Club » www.topas-club.cz » tel.: +420 773 358 888 » topasclub@centrum.cz
Hotel Alfacentrum » www.alfacentrum.cz » tel.: +420 222 539 539 » hotel.alfa@post.cz

Štítná nad Vláří - Popov

Czech Republic 8. - 9. June 2019

