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PROPOZÍCIE
43. ROČNÍKA LYŽIARSKYCH PRETEKOV
O GORALSKÝ KLOBÚČIK
Roháče - Spálená
Zuberec 1.4. - 2.4. 2017

ROZPIS PRETEKOV

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

USPORIADATEĽ
TJ Roháče Zuberec
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
TJ Roháče Zuberec, Tatrawest s.r.o., ROHÁČE s.r.o.
TERMÍN
1.4. - 2.4. 2017
MIESTO
Roháče - Spálená dolina
PRIHLÁŠKY
Do 30.3. 2017 do 12:00 hod., e-mailom na info@tjrohacezuberec.sk
Pre bližšie informácie Jaroslav Motyčák: +421 903 633 244
ÚČASŤ
Pretekári a účastníci sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť
PREZENTÁCIA
Dňa 31.3. 2017 od 14:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch hotela TATRAWEST
ŽREBOVANIE
Pre prvý deň pretekov pri prezentácii v hoteli TATRAWEST
(do čísla 40, nad 40 pridelené podľa príchodu na prezentáciu)
Pre druhý deň pretekov podľa dosiahnutých výsledkov z prvého dňa preteku
ŠTARTOVNÉ ČÍSLA
Budú vydané:
- pri prezentácii dňa 31.3. 2017 v hoteli TATRAWEST
- na porade dňa 1.4. 2017 KD Zuberec
Za stratu alebo nevrátenie čísla bude usporiadateľ požadovať náhradu škody
vo výške 20,- € za číslo.
ŠTARTOVNÉ
16,- € na dva dni za pretekára (každý zúčastnený dostane Goralský klobúčik)
VLEKY
14,- € na dva dni + 3 euro záloha za kartu
(lístky pre pretekárov, trénerov a vedúcich družstiev budú vydané pri prezentácii)
KANCELÁRIA PRETEKOV
Dňa 31.3.2017 Ubytovňa pod Grápou - TJ ROHÁČE ZUBEREC do 12:00 hod.
Hotel Tatrawest 14:00 - 17:00 hod.
UBYTOVANIE
Usporiadateľ nezabezpečuje

DISCIPLÍNA
1.4. 2017 obrovský slalom (jedno kolo)
2.4. 2017 obrovský slalom (jedno kolo)
v poradí pretekári:
superbaby - bez pomoci vodiaceho lyžiara
mlašie predžiačky
mladší predžiaci
staršie predžiačky
starší predžiaci
preteká sa podľa pravidiel SLA
KATEGÓRIE
ml. predžiačky, ml. predžiaci, rok narodenia 2007 - 2008
st. predžiačky, st. predžiaci, rok narodenia 2005 - 2006
superbaby, rok narodenia 2009 a mladší
ČASOVÝ PROGRAM - 1.4. 2017
- 08:00 hod. slávnostné zahájenie
- 08:15 - 08:45 hod. prehliadka trate
- 09:00 hod. štart pretekov
- 18:00 hod. porada vedúcich a trénerov v KD Zuberec
- 17:30 - 20.00 hod. diskotéka s programom pre deti
ČASOVÝ PROGRAM - 2.4. 2017
- 08:00 - 08:30 hod. prehliadka trate
- 08:45 hod. štart pretekov
- vyhlásenie výsledkov bude 30 min. po ukončení pretekov
CENY
odmenených bude prvých šesť pretekárov z každej kategórie
PROTESTY
do 10 minút po kategórii s vkladom 20,-€
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Horská záchranná služba - Západné Tatry - Roháče
RÔZNE
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien v úprave časového plánu pretekov,
ktoré budú oznámené pri prezentácii resp. pri losovaní. V prihláške na
preteky žiadame uviesť adresu a kontaktné tel. čislo lyžiarskeho klubu.
Prípadné zrušenie pretekov bude oznámené
telefonicky na kontaktné tel. čísla uvedené v prihláškach.

