SnowSports Club organizuje
na základe poverenia Východoslovenského lyžiarskeho zväzu

dňa 2.2.2020 (nedeľa)
2. kolo Východoslovenskej lyžiarskej ligy v zjazdovom lyžovaní
v kategórii obrovský slalom v stredisku

Snowpark Lučivná

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
USPORIADATEĽ:

VSLZ a SnowSports Club

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: SnowSports Club
TERMÍN:

2.2.2020

MIESTO:

Snowpark Lučivná

PRIHLÁŠKY:

on-line na www.pretekaj.sk

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:

piatok 31.1.2020 do 14.00 hod
Prihlásenie kategórie Superbaby e-mailom na
info@milujemesport.sk do 1.2.2020 do 15,00
(v prípade voľnej kapacity aj v deň pretekov)

PREZENTÁCIA:

Bufet pod svahom v stredisku Lučivná
od 7:30 do 9:00

INFORMÁCIE:
KANCELÁRIA PRETEKOV:
CENY:

Petra Penkert, mobil: 0948 856 972
Bufet pod svahom v stredisku Lučivná
Prví šiesti pretekári v každej kategórii
- trofeje, diplomy, ceny
Kategória superbaby –
všetci pretekári medaila, diplom, cena

II. ORGANIZAČNÝ VÝBOR PRETEKOV
Riaditeľ pretekov:

Ernest Penkert

Veliteľ bránkových rozhodcov:

Viktor Halíř

Vedúci časomiery a výpočtov:

Miloš Uličný – Sporttiming

Hospodár:

Andrea Tatarková

Technický delegát:

Patrik Dluhoš

Arbiter:

Rado Grus

Autor trate:

1. kolo Ernest Penkert, 2. kolo Rado Grus

DOPRAVA:
ÚHRADY:
UBYTOVAVANIE:
STRAVOVANIE:

Individuálna
na náklady vysielajúcej strany
usporiadateľ nezabezpečuje
individuálne Bufet pod svahom v Lučivnej

III. TECHNICKÉ USTANOVENIA
PREDPIS:
DISCIPLÍNA:

Preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych
pretekov VsLZ
obrovský slalom

KATEGÓRIE:
superbaby
mladšie predžiactvo
staršie predžiactvo
mladšie žiactvo
staršie žiactvo
juniori, -ky a dospelí

2012 a mladší
ročník 2011 – 2010
ročník 2009 – 2008
ročník 2007 – 2006
ročník 2005 – 2004
ročník 2003 – 1996

PRIHLÁŠKA:

4€ za každého prihláseného

ŠTARTOVNÉ:

4€ st. žiaci a juniori
3€ ostatné kategórie
5€ superbaby

VLEKY:

7,- € + 2€ vrátna záloha za lístok
Tréneri a rodičia – počet lístkov neobmedzený

PROTESTY:

podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16 €
Za stratu štartovného čísla sa účtuje 20 €.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM
2.2.2020
7:30 - 9:00

prezentácia - úhrada štartovného a výdaj štartovných čísel

od 7:45

rozjazdenie

8:15 - 8:45

prehliadka trate 1. kola pre st. žiacke a juniorské kategórie

9:00

štart prvého pretekárav poradí: st. žiačky, st. žiaci,
juniorky a juniori

Po ukončení 1. kola (cca 9.45) bude štart kategórie superbaby, na
samostatnej, pre superbaby, vyhradenej trati s vlastnou časomierou. Táto
trať bude deťom k dispozícii po celý čas trvania
pretekov, ak to
poveternostné podmienky dovolia.
Všetky deti v kategórii superbaby obdržia medailu a cenu.
9:45 - 10:15

prehliadka trate
1. kolo – predžiacke a ml. žiacke kategórie
2. kolo st. žiacke a juniorské kategórie

10:30

štart v poradí:
mladšie predžiačky, mladší predžiaci
staršie predžiačky, starší predžiaci,
mladšie žiačky, mladší žiaci,
staršie žiačky, starší žiaci,
juniorky, juniori

VYHODNOTENIE: do 45 minút od dojazdu posledného pretekára
Dôležité upozornenia a pokyny
V prípade ak by snehové podmienky a trať predstavovali nebezpečenstvo
úrazu a mohli ohroziť zdravie pretekárov, organizátor si vyhradzuje právo
zrušiť 2. kolo pre staršie žiactvo a juniorov. V platnosti ostanú výsledky
1. kola.
Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečenstvo.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu zloženia organizačného výboru
v prípade potreby, a časového harmonogramu a programu v prípade
nepriaznivých snehových alebo poveternostných podmienok.
Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a akékoľvek škody
a straty počas tréningu a pretekov.
Vstup na pretekovú trať je počas pretekov z dôvodu bezpečnosti
zakázaný:
 pretekárom, ktorí práve neštartujú
 rodičom, či iným nepovolaným osobám
 trénerom je zakázaná akákoľvek úprava a vstup do trate, pokiaľ o to
TD nepožiada

