v spolupráci s

Lyžiarskym klubom Valčianska dolina
organizuje

3. kolo Slovenského pohára predžiakov

Valčianska vločka
Obrovský slalom mini starších predžiakov
a
Obrovský slalom mladších predžiakov

Snowland Valčianska dolina

27.1.2018

Rozpis pretekov

I. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ :

Slovenská lyžiarska asociácia, úsek alpských disciplín

Technické zabezpečenie :

Lyžiarsky klub Valčianska dolina

Dátum :

27.1.2018

Miesto :

Snowland Valčianska dolina

Prihlášky :

elektronicky cez web SLA

Uzávierka prihlášok :

25.1.2017 do 21,00 hod.

Informácie :

Zuzana Murínová, 0908 585878

Prezentácia :

26.1.2017 o 15:00-17:00 hod.

Porada trénerov :

26.1.2017 o 17:30 hod.

Žrebovanie:

26.1.2017 od 18,00 hod.

Ubytovanie, stravovanie :

Reštaurácia „Humno“ Valčianska dolina
Účasť vedúcich družstiev alebo trénera každého
klubu na prezentácii a porade trénerov POVINNÁ!
organizátor nezabezpečuje

Zdravotná služba :

Horská záchranná služba

Ceny :

ocenení budú prví šiesti pretekári v každej kategórii
a prví šiesti pretekári ročníka 2010

Upozornenie :

Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov a tréningov
na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na
zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných
podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za
úrazy a škody počas tréningu a pretekov.
Za stratu štartovného čísla účtujeme 20€.

II. Technické ustanovenia
Predpis :

preteká sa podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov
a Súťažného poriadku ÚAD na sezónu 2017/2018

Disciplína :

SL – staršie predžiactvo a OS – mladšie predžiactvo

Kategórie:

mladšie predžiačky a mladší predžiaci ( 2010, 2009, 2008)
staršie predžiačky a starší predžiaci ( 2007, 2006)

Štartovné :
Vleky :
Protesty :
Trať :

7,-€
7,-€ ( + 5,-€ záloha na čipovú kartu ) !!!
podľa pravidiel PLP doložené vkladom 16€
Preteková

Vedúci časomiery a výsledkov :

Jaroslav Štancel

III. Časový harmonogram
7,30 – 8,30

rozjazdenie

8,30– 9,15

prehliadka trate starších predžiakov

9,30
10,45 – 11,30
11,45

štart prvého pretekára staršieho predžiactva
prehliadka trate mladších predžiakov
predpokladaný štart prvého pretekára mladšieho predžiactva

poradie štartu :

staršie predžiačky, starší predžiaci
mladšie predžiačky, mladší predžiaci

vyhlásenie výsledkov: cca 30 minút po skončení preteku v cieli
V piatok 26.1.2018 bude umožnený tréning na uzavretej trati od 7:30 do 10:00 hod.

IV. Organizačný výbor
Predseda OV :

Zuzana Murínová

Vedúci časomiery : Jaroslav Štancel

Riaditeľ pretekov :

Vlastimil Bojnický

Hospodár :

Lenka Franková

Veliteľ trate :

Dušan Gažo

Hlavný rozhodca :

Miloš Greguš

