ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Datum konání:

29. 1. – 31. 1. 2018

Organizátor:

Krajský svaz lyžařů Pardubického kraje, z. s.

Místo konání:

Skiresort Buková hora v obci Čenkovice, sjezdovka Svitavská

Disciplíny:

slalom, vyřazovací závod, obří slalom

Ředitel závodu:

Václav Kánský
e-mail: vaclav.kansky@seznam.cz
tel.: 725 662 714

Činovníci závodu:

Kancelář závodu:

•

technický delegát SLČR: Ing. Robert Kaděrka, Ph.D.

•

ředitel závodu: Václav Kánský

•

předseda organizačního výboru: Ing. Milan Kettner

•

rozhodčí na startu: Jana Holubová

•

rozhodčí v cíli: Bc. Sylva Kaděrková

•

velitel tratí: Ing. Václav Brynda

•

velitel kontrol: Oldřich Dostál

•

sekretář závodu: Zdena Hücklová

hotel Atlas, ubytování všech závodníků

Soutěžní kategorie: mladší žactvo (rok narození 2004–2005)
starší žactvo (rok narození 2002–2003)
Počet účastníků:

každý kraj může nominovat maximálně 3 závodníky v každé kategorii,
3 osoby doprovodu a 1 servismana (12+3+1)

Soutěžní pravidla:

závodí se podle PLZ OSÚ AD SLČR a soutěžního řádu SLČR pro
alpské disciplíny pro rok 2017/2018.

Nominace:

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

Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému
ZODM 2018
přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány
na všechny kraje

Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2018
Porady, losování:

v závodní kanceláři – hotel Atlas

Startovní čísla:

v závodní kanceláři při losování

Časový harmonogram:
Neděle, 28. 1. 2018
19:00
porada vedoucích družstev – závodní kancelář
Pondělí, 29. 1. 2018 – slalom
08:15–08:45 prohlídka tratí 1. kola
09:00
start 1. kola žáci
10:00
start 1. kola žačky
11:45–12:15 prohlídka tratě 2. kola
12:30
start 2. kola žáci
13:30
start 2. kola žačky
30 minut po ukončení 2. kola se uskuteční květinový ceremoniál
18:00

porada vedoucích družstev pro úterý – závodní kancelář

Úterý, 30. 1. 2018 – vyřazovací slalom
08:15–08:45
09:00
10:00
11:00
11:30

prohlídka tratí
start 1. kola žačky
start 1. kola žáci
start 2. kola žačky (do druhého kola postupuje 30 nejlepších z kola prvního)
start 2. kola žáci (do druhého kola postupuje 30 nejlepších z kola prvního)

12:15

start 3. kola žačky (do 3. finálového kola postupuje 15 nejlepších z kola
druhého, startují v opačném pořadí dle dosažených časů ve 2. kole)

12:30

start 3. kola žáci (do finálového 3. kola postupuje 15 nejlepších z kola
druhého, startují v opačném pořadí dle dosažených časů ve 2. kole)

30 minut po skončení závodu se uskuteční květinový ceremoniál
18:00

porada vedoucích družstev pro středu – závodní kancelář

Středa, 31. 1. 2018 – obří slalom
08:15–08:45
09:00
10:00
11:45–12:15
12:30
13:30

prohlídka tratě 1. kola
start 1. kola žačky
start 1. kola žáci
prohlídka tratě 2. kola
start 2. kola žačky
start 2. kola žáci

30 minut po skončení závodu se uskuteční květinový ceremoniál

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 závodů všech kategorii
předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2018

Ceny:

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

Změna propozic:

v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo nepředvídaných
okolností si organizační výbor vyhrazuje právo změny propozic v
souladu s PLZ OSÚ AD SL ČR
pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě
mimořádných událostí

Zdravotní zajištění: po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba

