SERIÁL JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU - ČESKO SPORTUJE

Vážení sportovní přátelé,
Sport Team Snowboardingu o.s., si Vás dovoluje pozvat
v sobotu 31. Ledna 2015 do Skiareálu Rejdice na další kolo
snowboardingového open seriálu závodů „Hvězdy na sněhu“,
který pro sezónu 2014-2015 získal certifikát Českého olympijského výboru a byl zařazen do projektu
„Česko sportuje“.
Toto kolo je zároveň vyhlášeno jako přebor Středočeského kraje, což znamená, že se budou udělovat
medaile pro přeborníky a přebornice ze závodníků s bydlištěm ve Středočeském kraji.
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Termín: sobota 31. ledna 2015
Místo: Skiareál REJDICE www.rejdice.cz
Disciplíny: Slalom a snowboardcross.
Permanentky: závodník 300,- Kč bez rozdílu výšky a věku.
Věkové kategorie:
1998 – 1999 junioři/juniorky,
2004 – 2005 st.přípravka,
2000 – 2001 st. žáci/žákyně,
2006 – 2007 ml.přípravka,
2002 – 2003 ml.žáci/žákyně,
2008 a níže předpřípravka
6. Přihlášky a startovné: do 29.1.2015 do 19:00
přes on-line systém
http://www.hvezdynasnehu.cz/ nebo na email: hvezdynasnehu@email.com. V tomto případě
bude startovné zvýhodněno na 100,- Kč. Přihlásit se můžete i osobně v den závodu za 150,- Kč
na konec startovního pole.
Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, datum narození, tel.,
bydliště, kontakt na rodiče popř. trenéra.
Každý závodník při prezentaci odevzdá Prohlášení závodníka podepsané zákonným
zástupcem. Bez tohoto Prohlášení závodníka nebude umožněn start!!!
7. Program sobota 17.1.2015:
07.30 – 09.00 prezentace u pokladny ve Skiareálu Rejdice (obě disciplíny)
09.00 – 10.00 trénink (začínají jezdit vleky)
10.15 – 12.00 start a závod každé disciplíny
12.00 – 13.00 výměna soutěžních stanovišť a trénink v těchto stanovištích
13.15 – 15.00 start a závod každé disciplíny
8. Organizace závodů – Budou se konat závody o 2 disciplínách: slalom, snowboardcross.
Při prezentaci budou závodníci rozřazeni dle věkových kategorií. Pokud bude přihlášeno více
než 40 závodníků, bude platit následovné: Z důvodu optimálního rozložení časového
harmonogramu a s ohledem na max. komfort pro všechny závodníky, se kategorie rozdělí dle
počtu přihlášených závodníků na vyrovnané dvě soutěžní skupiny, které budou závodit v dané
disciplíně, což budou slalomy a snowboardcrossy. Po odjetí všech závodníků v dané skupině
proběhne výměna disciplín, a to s ohledem na údržbu závodní tratě a občerstvení závodníků.
9. Slavnostní vyhlášení vítězů do 30 ti minut po ukončení závodu v prostoru cíle. Oceněni budou
první tři závodníci každé kategorie, disciplíně a proběhne vyhlášení přeborníků Středočeského
kraje.
10. Soutěžní pravidla:
Snowboardcross: Každá věková kategorie bude rozlosována do společných (chlapci + dívky)
rozjížděk, které se pojednou po 3 či 2 závodnících. Rozjížďky budou celkem 4. První z rozjížďky
dostane 9 bodů, druhý 6 bodů a třetí 3 body. Vyhrává závodník s nejvyšším počtem bodů
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v každé kategorii rozdělenou na chlapce a dívky!!!. Tzn., že rozjížďky se jedou společně, ale
vyhodnocení má každý zvlášť. Při shodném počtu bodů se pojede o konečné pořadí další
rozjížďkou. Pořadatel si vyhrazuje právo pro změnu pravidel dle aktuální situace počasí a tratě
v den daného závodu.
Slalom: Délka tratě cca 400 m. Startovat se budou 2 kola slalomu (ne paral.sl). Do vyhodnocení
se bude počítat pouze rychlejší čas ze dvou kol.
11. Bezpečnost: Pro všechny kategorie je povinná přilba – závodníci bez přilby nebudou
připuštění na start ani na trénink. Doporučen je chránič páteře. Během tréninku, soutěže a
během vyhlašování vítězů je každý závodník povinen mít viditelně oblečené startovní číslo.
Startovní čísla se po soutěži vrací pořadateli!!!
12. Pojištění: Každý závodník musí mít vlastní pojištění. Pořadatel, Skiareál Rejdice, pracovníci
pořadatelské služby ani sponzoři nenesou žádnou zodpovědnost za materiální škody a zranění
vzniklé během závodu ani mimo něj. Všichni závodníci, účastníci a trenéři se účastní závodu
na vlastní nebezpečí.
13. Doprava a parkování: www.rejdice.cz/doprava/
14. GPS: Skiareál Rejdice 50°44'2.580"N, 15°21'38.963"E
15. Ubytování : www.rejdice.cz/ubytovani/ nebo v Kořenově.
16. Ceny: Medaile, diplomy a věcné ceny od partnerů.
17. Protesty: Do 10 min po ukončení jednotlivého kola závodu dané disciplíny po složení kauce
300,- Kč v písemné formě protestu.
Organizační výbor Sport Team Snowboardingu o.s.:
Ředitelka závodů:
Marketinkový a produkční manažer:
Michaela Kopuletá
Daniel Kadlec
E-mail: michaela.kopuleta@gmail.com
GSM: + 402 725 409 982; 736 530 424
GSM: +420 723 293 245
E-mail: daniel.kadlec@bonmedia.cz
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Ambasadorem seriálu závodů je zlatá snowboardcross závodnice Eva Samková,
realizačním partnerem Czech Snowboardcross Team
Partneři:

Svaz lyžařů Středočeské krajské organizace

Mediální partneři:

Partnerské skiareály:
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