ODM 2020
KARLOVARSKÝ KRAJ
19. – 24. 1. 2020

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Aktualizace: 15. 1. 2020

Datum konání:

19.1-24.1.2020

Organizátor:

Krajský svaz lyžařů Karlovarského kraje z.s. a Ski klub Karlovy Vary z.s.

Místo konání:

Boží Dar – Neklid, sjezdovka Moser a Klínovec, sjezdovka Přemostěná

Ředitel závodu:

Ing. Martin Frič; e-mail: dmfrkv@volny.cz; tel : 608484262

Činovníci závodu:

Předseda organizačního výboru – Ing. Zdeněk Fridrich
Ředitel závodu - Ing. Martin Frič
Technický delegát – BC Karel Soukup
Velitel tratí – Ing. Václav Novotný
Sekretář závodů – Markéta Holubová

Měření:

Karel Seidl- Global Sport Timing

Kancelář závodů:

Boží Dar - Hotel Praha - vinárna

Soutěžní kategorie:

mladší žactvo (ročníky 2006-2007)
starší žactvo (ročníky 2004-2005)

Počet účastníků:

každý kraj může nominovat max. 3 chlapce a 3 děvčata v každé kategorii
1vedoucího skupiny, 2 trenéry a 1 servismana (12+3+1)

Soutěžní pravidla:

závodí se podle PLZ OSÚ AD SLČR a SŘ OSÚ AD SLČR pro sezonu 2019/20

Nominace:

nominace do krajských družstev si provádí jednotlivé kraje samostatně s tím, že
podmínkou účasti je bydliště v příslušném kraji, který závodník representuje

Přihlášky:

prostřednictví kraje v rámci akreditačního systému ZODM 2020 a na GS a SL přes portál
SLČR http://vysledky.czech-ski.cz/alpské disciplíny/

Uzávěrka přihlášek: do 16.1.2020
Porady a losování:

v závodní kanceláři – Boží Dar - Hotel Praha - vinárna
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Startovní čísla:

v závodní kanceláři při losování

Časový harmonogram:
Neděle 19.1.2020
19.00

porada vedoucích družstev a losování – závodní kancelář

Pondělí 20.1.2020 - obří slalom Klínovec - Přemostěná
08:15
09:00
10:00
11:30
12:00
14:00
16:00

prohlídka tratí 1. kola
start 1.kola mladší žáci (dívky, chlapci)
start 1.kola starší žáci (dívky, chlapci)
prohlídka tratě 2.kola
start 2.kola mladší žáci (dívky, chlapci)
start 2.kola starší žáci (dívky, chlapci)
Květinový ceremoniál pro 1. až 6:místo

19.00

porada vedoucích družstev a losování – závodní kancelář

Úterý 21.1.2020 – paralelní závod Krajských družstev Neklid - Moser
08:15
09:00
13:00
13:30
14:00
14:15
15:00

prohlídka tratí
start kvalifikace - 42 družstev
start osmifinále
start čtvrtfinále
start semifinále
start o třetí místo a finále
Květinový ceremoniál pro 1. až 6:místo

19.00

porada vedoucích družstev a losování – závodní kancelář

Informace k Paralelnímu závodu družstev:
Soutěží se podle PLZ článek 1212 a související.
Družstva kraje:

každý kraj může nominovat maximálně 3.družstva

Složení družstva:

1x U14 dívky+1x U14 chlapci+1x U16 dívky+1x U16 chlapci

Kvalifikace:

v kvalifikaci startují vždy dvě družstva proti sobě dle losu, vytvoří se žebříček podle
celkových časů družstva, do osmifinále postupuje nejlepší družstvo za každý kraj, družstva
se seřadí podle časů na 1. až 14.místo. Pavouk je postaven na 16 družstev, tudíž družstva
na 1. a 2.místě postupují automaticky do čtvrtfinále.

Středa 22.1.2020 – slalom Neklid - Moser
08:15
09:00
10:15
12:15
13:00

prohlídka tratí 1.kola
start 1.kola mladší žáci (dívky, chlapci)
start 1.kola starší žáci (dívky, chlapci)
prohlídka tratě 2.kola
start 2.kola mladší žáci (dívky, chlapci)
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14:15
15:45

start 2.kola starší žáci (dívky, chlapci)
Květinový ceremoniál pro 1. až 6:místo

Čtvrtek 23.1.2020 – volný den
Rezervní termín pro případné přesuny z důvodu nepřízně počasí.

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu s uvedením druhu protestu ve lhůtě pro jeho podání dle
PLZ AD s vkladem 500,- Kč, při zamítnutí vklad propadá

Vyhlášení výsledků: vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu 30 minut po skončení závodu
všech kategorií, předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ZODM 2020
Ceny:

soutěžící na 1.- 3.místě obdrží medaile, diplomy a věcné ceny
soutěžící na 4.- 6.místě obdrží diplom

Změna proposic:

v případě nepříznivých povětrnostních nebo sněhových podmínek, nebo jiných
nepředvídatelných okolností si organizační výbor vyhrazuje právo změny proposic
v souladu s PLZ OSÚ AD SLČR
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě mimořádných událostí

Zdravotní zajištění:

po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba

