Skiareál Klínovec a Sport Club Fun, za podpory úseku snowboardingu SLČR vás zve na
otevřený závod seriálu Českého poháru v alpine snowboardingu

Klínovec Snowboard Open 2015
Sobota 21.2.2015, paralelní slalom (PSL), Neděle 22.2.2015, paralelní obří slalom (PGS)
Vyhlašované kategorie:

muži, ženy (1900‐1994) ‐ věcné ceny,
FIS juniorky, FIS junioři (1995‐1999) – medaile
žákyně, žáci (2000‐2005) – diplomy a věcné ceny
děti (2006 a mladší) ‐ diplomy a věcné ceny

Místo: svah Slalomák, Skiareál Klínovec, Krušné hory, Česká Republika
http://zima.klinovec.cz/cz/skimapa/interaktivni v pravé části se nachází Slalomák
Časový rozvrh:
Pátek 20.2.

19:00‐20:30 ‐ Registrace + riders meeting (20:30)– Boží Dar 86 – apartmány Jurica

Sobota 21.2.2015 ‐ Paralelní slalom
8:00 – 9:00
registrace (do 9:00), výdej startovních čísel, stan v cíli závodu
9:40 – 10:00
prohlídka tratě svah Slalomák
10:00
start kvalifikace (všichni 2 jízdy)
13:00
start K.O. system (finálové rozjížďky na jednu jízdu, semifinále a finale na 2 jízdy) pro
FIS kategorii vše na 2 jízdy
Po vyhlášení ihned po vyhlášení ‐ riders meeting v u cílového stanu
Neděle 22.2.2015 – Paralelní obří slalom
8:00 – 9:00
registrace (do 9:00), výdej startovních čísel, stan v cíli závodu
9:40 – 10:00
prohlídka tratě svah Slalomák
10:00
start kvalifikace (všichni 2 jízdy)
13:00
start K.O. system (finálové rozjížďky na jednu jízdu, semifinále a finale s rerunem) pro
FIS kategorii vše na 2 jízdy
Změna programu vyhrazena
Přihlášky:
‐ Pro Český pohár ‐ e‐mailem na lenka@sportclubfun.com ve formátu Jméno, Příjmení, datum
narození, klub, do čtvrtka 19.2.2015 do 19:00, eventuálně osobně při registraci v sobotu
8:00‐9:00 (na konec startovního pole)
‐ Pro FIS juniorský závod ‐ přes úsek snowboardingu: Michaela Šternová, 737222434,
michaela.sternova@czech‐ski.com, do čtvrtka 19.2.2015 do 19:00
Startovné: 200,‐ Kč, splatné hotově na místě, závodníci mladší 14ti let zdarma
Povinná výbava: přilba, snowboard, doporučené jsou chrániče holení a páteře
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Časomíra:
Autor trati:

Lenka Dvořáková, tel.: 777114009
Michal Dvořák
Karel Sajdl – Gobalsport timing
Evžen Mareš – PSL, PGS – dle dohody na riders meeting po skončení PSL

