První závod série Českého poháru v alpine snowboardingu pro všechny věkové
kategorie se bude konat ve skiareálu Klínovec– www.klinovec.cz, na sjezdovce „Slalomák“.
http://zima.klinovec.cz/cz/skimapa/interaktivni v pravé části se nachází Slalomák
Organizátor:

……………………………………………………………

……….. .

Sport Club Fun, Brigádníků 121, P10, 10000
e-mail: lenka@sportclubfun.com, tel: 777114009
Přihlášky:

………………………………………………………………

…

….. .

Přijímáme e-mailem do 15.1.2016 - 12:00 za snížené startovné 200,-, (R ,K -100,-)
přihláška na místě do 16.1. - 9:00 – startovné 250,-. (R, K - 150,-) po 9. Hod již
nepřihlašujeme!!!
Formát přihlášky: jméno, příjmení, ročník narození, kraj bydliště, FIS kód (od 15ti let)
kategorie kam se chcete přihlásit:,
Vyhlášené kategorie
‐ Ženy/muži- Ž/M - ročníky - 1900-1995 (s FIS kódem – zdarma zridime – piste do
prihlasky)
‐ Junior/ky JL/JM ročníky 1996 – 2000 (* FIS kod zdarma zřídíme
‐ Rookies RL/RM ročníky 2001 – 2004
‐ Kids K (2005 a mladší)
Dospělí a juniorský závod - přihlášky přes úsek snowboardingu: Michaela Šternová,
737222434, michaela.sternova@czech-ski.com,

První riders meeting: ………………………………………
Na startu závodu v 9:15 hod v den konání.

………………………

….. .

Předběžný program:

……………………………………………………………………...

Sobota 16.1.2016 ‐ Paralelní slalom
8:00 – 9:00 registrace (do 9:00), výdej startovních čísel, stan v cíli závodu
9:30 – 9:45 prohlídka trati 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 – možná změna dle aktuálních sněhových podmínek)
Po vyhlášení riders meeting u cílového prostoru
Neděle 17.1.2015 – Paralelní obří slalom
8:00 – 9:00 registrace (do 9:00), výdej startovních čísel, stan v cíli závodu
9:40 – 9:45 prohlídka trati 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)
Změna programu vyhrazena
Přihlášky:
‐ e-mailem na lenka@sportclubfun.com
‐ Formát přihlášky: jméno, příjmení, ročník narození, kraj bydliště, kategorie kam se
chcete přihlásit: do pátku 15.1.2016, eventuálně osobně při registraci v sobotu 8:00‐
9:00 (na konec startovního pole) – doregistrace probíhá ve stanu na startu závodu
Povinná výbava: přilba, snowboard, doporučené jsou chrániče holení a páteře
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Časomíra:

Lenka Dvořáková, tel.: 777114009
Michal Dvořák
Karel Sajdl – Gobalsport timing

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE ….………….………………………………………………………...
Všichni závodníci od 15ti let musí mít FIS kód pro účast ve FIS závodě. Pokud se v dospělé
kategorii přihlásí do ČP vice než 8 závodníků, bude jim otevřena samostatná kategorie.
Všicni závodníci musí být členy SLČR, úseku snowboardingu, přihlášením k závodu a
podepsáním přihlášky se automaticky stávají členem SLČR. Organizátor nenese žádnou
zodpovědnost za úrazy a ztráty materiálu, závodníci se závodu účastní na vlastní riziko!!!

