PROPOZICE
1. KOLO ČESKÉHO POHÁRU
STARŠÍHO ŽACTVA
6.–7.2.2016
Vrchlabí

ČESKÝ POHÁR staršího žactva
Pořadatel: TJ SVS Krkonoše a TJ LO Spartak Vrchlabí
Místo: Vrchlabí – areál Vejsplachy
Datum: 6.-7.1.2016
Kategorie: starší žákyně a starší žáci, roč.nar. 2002, 2003.
Účast: Registrovaní závodníci a závodnice, ročník narození 2002 a 2003, a
zahraniční závodníci. Při prezentaci je třeba předložit registrační průkaz s
potvrzením klubové přítomnosti (hostování) a platnou zdravotní prohlídkou.
Přihlášení cizinci se musí prokázat platnou mezinárodní licencí.
Kontakt: Tomáš Kulhánek sportovky@zsvrchlabi.cz
Přihlášky:

zástupce oddílu do 04.02.2016 elektronicky na adrese
www:czech-ski.com.

Závodní kancelář: klubovna fotbalového stadionu – v tribuně hlavního stadionu
Vrchlabí Vejsplachy
Startovné: startovné 50,- Kč se platí za prezentovaného závodníka.
Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci.
Předpis: závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu pro
závodní období 2015/2016 a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny
rozhodnutí soutěžního výboru.
Protesty: podle Pravidel lyžařských závodů.

Přeložení nebo zrušení závodu: v případě nepříznivých sněhových podmínek
bude po dohodě s STK ÚBD SLČR závod zrušen nebo přeložen. Informace
bude 05.02.2016 na stránkách
www.czech-ski.com
www.spvr.cz
www.krkonose-vrchlabi.cz
Pojištění: závodníci a jejich doprovod jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou.
Info na www:czech-ski.com
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje, možno objednat individuálně.
Doprava a stravování: Pořadatel nezajišťuje.
Úhrada: Závodníci startují na náklady vysílající složky.
Zdravotní služba: V průběhu závodu bude zajištěna v prostorách lyžařského
stadionu.
Různé:
Funkcionáři závodu:
TD FIS: Stanislav Kopřiva
ATD: Petr Kopřiva
zástupce STK: Iveta Roubíčková
náhr TD: Arnošt Hlaváček

ředitel závodu: Michal Kučera ml.
hlavní rozhodčí: Michal Kučera st.
předseda org.v.: Tomáš Kulhánek
sekretář závodu: Michaela Háková

Program závodů
volný trénink
prezentace v závodní kanceláři
porada vedoucích družstev a losování pro 1. den

5.2.2016

13:00- 20:00
13:00-16:00
18:00

6.2.2016

8:30-9:30
výdej startovních čísel
10:00 START (intervalový)
Žákyně st. 03 3 km volně
Žákyně st. 02 3 km volně
Žáci
st. 03 4 km volně
Žáci
st. 02 4 km volně

7.2.2016

13:00
15:00-20:00

porada vedoucích družstev pro 2. den
volný trénink

8:30-9:30
10:00 START

výdej startovních čísel
(stíhací závod)
Žákyně st. 03 3 km klasicky
Žákyně st. 02 3 km klasicky
Žáci
st. 03 4 km klasicky
Žáci
st. 03 4 km klasicky

Důležité upozornění: Před závodem 6.2.2016 bude probíhat společné mazání
lyží. Zástupci jednotlivých oddílů jsou k tomu v souladu se
Soutěžním řádem povinni poskytnout prostředky. Vše
bude upřesněno na poradě 5.2.2016.
Vyhlášení výsledků: Pro každý závod samostatně 20 min. po dojetí posledního
závodníka.
Tento rozpis byl schválen STK SLČR (Iveta Roubíčková, Ondřej Szabó, Michal
Kučera st.) dne x.x.xxxx.
ředitel závodu
Michal Kučera ml.

předseda organizačního výboru
Tomáš Kulhánek

Děkujeme našim partnerům

