RKZ 1 žactva
Rozpis závodu
Pořadatel:
Technické
provedení:
Termín:
Místo konání:
Disciplíny:

Z pověření Svazu lyžařů ČR, odborného sportovního úseku alpských disciplin – Ski klub Ústí nad
Orlicí
Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s.
18. - 19. ledna 2022
Ski centrum Říčky v Orlických horách
1 x slalom mladších a starších žáků a žákyň
1 x obří slalom mladších a starších žáků a žákyň

Kategorie:

U 14 - Mladší žákyně a žáci - ročníky narození 2008 - 2009
U 16 - Starší žákyně a žáci - ročníky narození 2006 - 2007

Tratě:
Nominace:

Schválené Mezinárodní lyžařskou federací FIS, homologační certifikát č. 12169/11/16

Přihlášky:

Od 13.1.2022 do 17.1.2022 do 12:00 hod. na http://vysledky.czech-ski.cz

Prezence:

V pondělí 17.1. 2022 od 16. do 19 ve Ski centru v restauraci Skirest
Prezence bude prováděna dle směrných čísel Soutěžního řádu pro sezonu 2021 – 2022

Program:

Pondělí 17.1. 2022
00
.00
Od 16. do 19 prezence všech závodníků ve Ski centru v restauraci Skirest
15
Od 19 porada vedoucích a losování ve Ski centru v restauraci Skirest

Do 17.1.2022 do 12:00 hod. e-mailem: klub@skiricky.cz

00

.00

Úterý 18.1. 2022
.45
.
Obří slalom všech kategorií. Začátek 8 – přesný časový program obdrží vedoucí při prezenci
Úterý 19.1. 2022
00
Slalom všech kategorií. Začátek 9 – přesný časový program obdrží vedoucí při prezenci.
Všeobecná ustanovení:
Závodní kancelář:
Ski centrum Říčky v Orlických horách - Srub rozhodčích na dojezdu Slalomky (černá sjezdovka)
Ubytování a
Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje, ubytování možno objednat u smluvních partnerů
stravování:
v Říčkách v Orlických horách – kontakt na webových stránkách www.skiricky.cz, odkaz na „partnerští
ubytovatelé„.
Doprava:
Všechna družstva si hradí dopravu z vlastních prostředků.
Startovné:
Při prezenci bude vybíráno 350,- Kč za osobu a závod.
Ceny:
První tři závodníci v každém závodě obdrží diplom a věcnou cenu.
Různé:
Závodí se dle platných pravidel lyžařských závodů a dle ustanovení Soutěžního řádu.
Závodníci jsou povinni pro závod v GS použít helmy dle nových pravidel FIS, opatřené štítkem
„Confirm to FIS Specifications RH 2013“. Bez tohoto označení nebude závodník připuštěn na
start.
Závod se uskuteční za aktuálně platných protiepidemických pravidel, která je nutné
respektovat.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, nebo
odvolání 3 dny před závodem t.j. 15.1. 2022 na kontakty, uvedené v přihláškách (nejlépe e-mail)
Všichni závodníci a doprovod musí být řádně pojištěni, za pojištění ručí vysílající oddíl. Všichni
závodníci včetně vedoucích a trenérů se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Bude prováděna prezence a akreditace vedoucích územních celků a trenérů. Neakreditovaným
nebude umožněn přístup na trať.
Případné změny budou uveřejněny na www.skiricky.cz a www.czech–ski.com
www.skiricky.cz - propozice, výsledky
Činovníci
Ředitel závodu
Jaroslav Křístek
tel. 607 134 272
závodu:
Sekretář závodu
Jiří Škorpil
tel. 724 193 416
Vedoucí rozhodčích
JUDr. Karel Košta
tel. 602 113 409
Velitel trati
Luděk Ent
tel. 737 173 909
Hospodář závodu
Hedvika Blahová
tel. 724 117 558
Technický delegát
Robert Kaděrka
tel. 777 970 340

