Cena

Skorušinských vrchov
v obrovskom slalome

Verejný pretek – 2.kolo Pohára Liptova
16.2. 2019 Ski centrum Brezovica

v spolupráci s LK Oravan Brezovica
organizuje 5.ročník verejného preteku o cenu Skorušinských vrchov
zároveň 2.kolo Pohára Liptova

v obrovskom slalome
predžiakov, žiakov, juniorov a dospelých

ROZPIS PRETEKOV
I:

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ :

SKI centrum Brezovica

Technické zabezpečenie : LK Oravan Brezovica
Dátum :

16.2.2019

Miesto :

SKI centrum Brezovica

Prihlášky :

email: martin@slachta.sk

Uzávierka prihlášok:

15.2.2019 do 18:00

Informácie :

Robert Pakos, 0905 740 914

Prezentácia :

Žrebovanie:

elektronická, podľa prihlášok, súpisky LZL a prijatých emailov
- pretekári prezentovaní v deň preteku osobne, budú zaradení na koniec
štartovnej listiny - danej kategórie

Reštaurácia Hotel Brezovica v Ski centre Brezovica
Podľa súpisky LZL a prijatých emailov

Kancelária pretekov :

Skleník Hotel Brezovica - SKI centrum Brezovica

Ubytovanie,stravovanie:

www.oravskyhaj.sk

Zdravotná služba :

Horská služba Západné Tatry

CENY :

Ocenení budú prví traja pretekári v každej kategórii – pohármi a diplomami

Upozornenie :

Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v
prípade nepriaznivých snehových 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 PLP a pravidiel pohára Liptova

Disciplína :

Kategórie:

obrovský slalom
mladší predžiaci a predžiačky, starší predžiaci a predžiačky ,mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a
žiačky, juniory a juniorky, muži a ženy, veteráni A,B,C,
Pred 2. kolom bude pretek kategórie SUPER BABY jedno kolo v trati druhého kola obrovského
slalomu.

Štartovné a vleky:

7,- € štartovné neregistrovaný pretekári
5,- € štartovné registrovaný pretekári na súpiske LZL
5,- € Ski pas na vlek
lístok na vlek bude vydaný pri úhrade štartovného v kanc. preteku

MERANIE:

Šlachta Martin

PROTESTY:
TRAŤ :

podľa pravidiel PLP doložené vkladom 20 €
číslo 1 – preteková

III.

Časový harmonogram :

7:30 – 8:30 - úhrada štartovného a výdaj štartovných čísel a lístkov na vlek
8:30 – 9:00 - prehliadka trate
9:15

Štart prvého pretekára

Poradie štartu:
ml.predžiactvo, st.pretdžiactvo, ml.žiactvo, st.žiactvo, juniori, dospelí
Vyhlásenie výsledkov :
cca 30 min. po skončení preteku

IV.

Organizačný výbor :

Riaditeľ pretekov :
Technický delegát :
Hlavný rozhodca :
Autor trate :
Vedúci časomiery :

Pakos Róbert
Zbyněk Poddaný
Hajdúk Tibor
Kaník Peter
Martin Šlachta

