TJ SOKOL Deštné v Orlických horách z.s. - lyžařský oddíl
www.tjdestne.cz
tjdestne@hotmail.cz

pořádá v sobotu 10.2.2018 v lyžařském středisku Skicentrum Deštné v Orlických horách
2. veřejný závod v obřím slalomu, 2. ročníku série závodů

SUDETSKÝ POHÁR
Závod se jede v těchto kategoriích (vždy zvlášť ženy a muži):
1. Starší žactvo (SZ)
ročníky 2003, 2002
2. Junioři (JU)
ročníky 2001, 2000, 1999, 1998, 1997
3. Dospělí (SE)
ročníky 1996 a starší
Přihlášky: pouze elektronicky přes www.poharsudet.cz do 8.2.2018, 23:59
Prezence: 10.2.2018 od 8:00 do 9:00, cílový prostor závodní sjezdovky, srub rozhodčích, startovní čísla
budou vydávána při prezenci, za ztrátu bude účtována pokuta ve výši 300 Kč
Startovné: 250 Kč za závodníka
Porada: po skončení prezence cca v 9:05 v cílovém prostoru
Prohlídka tratě 1. kola: 9:15 až 9:45
Sjezdovka: skiareál MARTA I – závodní sjezdovka
Start 1. kola: návazně po odjetí jednokolového závodu PŘEDORLIČÁK 2018 (viz níže)
Start 2. kola: bude vyhlášen rozhlasem včetně časů prohlídky tratě
Vyhlášení výsledků: po skončení 2. kola a zpracování dat, v každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší
závodníci, všichni vyhlášení obdrží diplomy, medaile a věcné ceny
Závodí se dle pravidel Sudetského poháru (www.poharsudet.cz), platných Pravidel lyžařských závodů a
podle Soutěžního řádu, oddíl C. Všichni účastníci včetně doprovodu se účastní na vlastní nebezpečí.
Závodníci jedou v ochranných přilbách dle soutěžního řádu SLČR platného pro rok 2018.
Případné změny či storno závodů budou uveřejněny na www.poharsudet.cz do 8.2.2018, kde budou též
uveřejněny výsledky závodů
Technická data:

dvě kola OS pro všechny kategorie
start 872 m.n.m., cíl 676 m.n.m., délka tratě cca 700 m

Různé:

ve stejný den se koná rovněž jednokolový závod pro mladší kategorie PP až MZ
PŘEDORLIČÁK 2018, informace na uvedených webech poháru a pořádajícího oddílu

Ředitel závodu:

Tomáš Kolbe

Autor tratě:

bude upřesněno na poradě před závodem
1. kolo - trenér nominovaný pořádajícím oddílem
2. kolo - trenér některého hostujícího oddílu

Sekretář závodu:

Klára Kolbe

Časomíra:

TJ Slavoj Teplice n.M., TJ Sokol Deštné v O.h.

Zpracoval:

Tomáš Kolbe

