Rozpis Českého poháru v lyžování na trávě
Ski areál Olešnice v Orlických horách
14. - 15. července 2018
ROZPIS ZÁVODU
Pořadatel:

Technické provedení :

Svaz lyžařů České republiky,úsek lyžování na trávě.
OK SKI Pardubice

ORGANIZACE
Technický delegát:
Ředitel závodu:
Stavitelé tratí:
Měření,výsledky:
Arbitr:

Alena Ivánková
Srb Václav
budou jmenováni na poradě vedoucích družstev
Měření úseku travního lyžovaní
bude jmenován na poradě vedoucích družstev

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
Tratě:
Disciplíny:
Kategorie:
Startovné:
Přihlášky:

Skiareál Olešnice v Orlických horách
obří slalom, superobří slalom, slalom
dle SŘ pro rok 2018 U10,12,14,16,
junioři,juniorky,muži,ženy
dle SŘ pro rok 2018 tj. 150,00 Kč za závodníka a závod
online:

http://zavody.czech-ski.com

Uzávěrka:

Email: korynta@domnet.cz
Mobil. + 420 777 705 224
13.7.2018 – 18.50 hod

Závodní kancelář :

objekt občerstvení u lyžařského vleku

Pojištění:

Pořadatel a organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost
za nehody a škody soutěžících a třetích osob v průběhu
tréninku a soutěží.

Protesty:

do 15-ti minut po oznámení diskvalifikací v závodní kanceláři

Poplatek za protest:

podle předpisů Soutěžního řádu pro rok 2013

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Zdravotní zabezpečení : horská služba v místě závodu
Poznámka:

k mazání a mytí lyží mohou být použity pouze biologicky
nezávadné prostředky,mazání a mytí pouze ve vymezených
prostorech.

PROGRAM
pátek 26.7.2013
17,00 - 19,00
19,00

příjezd účastníků
prezentace a trénink
porada vedoucích družstev a losování ve skiareálu

sobota 27.7.2013
8,00 - 9,30
10,30
13,00
15,00 – 16,30
17,30
19,00
19,30

trénink
start 1.kola obřího slalomu
start 2.kola obřího slalomu
trénink
start superobřího slalomu
vyhlášení výsledků závodů
porada vedoucích družstev a losování

neděle 28.7.2013
8,00 - 9,00
10,00
13,00
14,30

trénink
start 1.kola slalomu
start 2.kola slalomu
vyhlášení výsledků závodu

Ubytování kontakt:

Chata Čihalka Olešnice v O.h.
info@cihalka.cz
tel. +420 604 241 832
Chata Juráška Olešnice v O.h.
chatajuraska@seznam.cz
tel. + 420 733 739 898
Penzion Stará Škola Polom
info@staraskolapolom.cz

tel. + 420 777 261 562

Lovecký zámeček Olešnice v O.h.
uhlak@email.cz
tel. + 420 605 147 759

