
  Slovenský pohár  MASTERS a OPEN
v zjazdovom  lyžovaní

   

                      
                                                                                                 

                                       Superobrovský a obrovský slalom

   5.kolo Slovenského pohára MASTERS a OPEN
                  

14-15.marec  2015

                                         Kubínska hoľa                               
     



Reklama  

        Slovenský pohár  MASTERS v zjazdovom lyžovaní

                Superobrovský slalom  a Obrovský slalom



VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Slovenská lyžiarska  asociácia
                                                          

Technické zabezpečenie                KL Oravy
                                                
Termín: 14. marec 2015 - SG
                                     15. marec 2015 – OS
  
Miesto: Kubínska hoľa

Informácie :                mob.  0915867083 

Prezentácia:  14. marec 2015, 1030- 1200 skibar pri údolnej stanici vlekov
                                    15. marec 2015  730- 830  skibar pri údolnej stanici vlekov     
Ubytovanie:                  Usporiadateľ nezabezpečuje! 

                                                        
Úhrada:                        Náklady spojené s účasťou si hradia pretekári

Štartovné: 6 €  
                                               8 €  pri prezentácii po čas.lim. a pretekár štartuje na konci pretekov

Vleky:             6 €   zakúpené pri prezentácii

Zdravotná služba: Horská záchranná služba.

Hodnotenie:                            Prví traja v každej kategórii obdržia medaily. Najrýchlejší
                                                 pretekár a pretekárka súčtom časov z oboch pretekov obdržia poháre.
                                                 
TECHNICKÉ USTANOVENIA

Štartujú:      Muži a ženy narodené v roku 1984 a starší ,Open1985 - 1999
                                                Kategórie:         Príloha súťažného poriadku  2014 / 2015   

Predpis:                                Preteká sa podľa platných Pravidiel lyžiarskych pretekov v alpských  
                                               disciplínach platných od 8.12.2000 a FIS prílohy MASTERS.                                                   
Disciplína:             SG  a OS  ženy, muži a open
Štartovné čísla: Budú vydané po prezentácii. Za stratu štartovného čísla 

alebo jeho neodovzdanie bude požadovaná náhrada   20 €

Protesty: Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad  50 €

Časový program:             14.- marca 2015

1030– 1200   prezentácia                                                         
1230 –1250   prehliadka trate – vydanie štartovných čísel na štarte
1300    –    štart prvého pretekára 

                                              



    
                                              15.- marca 2015

730– 830   prezentácia                                                         
830 –850   prehliadka trate – vydanie štartovných čísel na štarte
900  –   štart prvého pretekára 

Vyhlásenie výsledkov :  obidva preteky nedeľa 15.marca 2015  60 min. po ukončení pretekov

ROZNE  USTANOVENIA

                                   
Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené 12. decembra 2015 na  
                                   www.slovak-ski.sk , www.skimasters.sk alebo INFORMÁCIE
                                
Zmeny v rozpise alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného alebo súťažného 
výboru. Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastní nebezpečie a sú povinní mať uzatvorené
zodpovedajúce poistenie. Usporiadateľ pretekov nezodpovedá za prípadná zranenie pretekárov, 
činovníkov nebo divákov. V zmysle Pravidiel lyžiarskych pretekov - alpské disciplíny platné od 
8.12.2000 čl. 1000.7 obrovský slalom je nosenie ochranných prílb, ktoré zodpovedajú špecifikácii 
pretekového vybavenia, povinné. Usporiadateľ odporúča pretekárom použitie chrániča chrbta.
Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov,  ktorí sa na pretekoch zúčastnia.       

FUNKCIONÁRI PRETEKOV:

              Predseda organizačného výboru:                         Pavol  DIBDIAK                                                  
Sekretár pretekov a hospodár:                                          Daniela Dibdiaková

Riaditeľ pretekov:                          Ladislav KURJAK
                                                          Technický delegát:                          Branislav LENGYEL
                                                           Rozhodca:                                       bude určený

Veliteľ trate:          Róbert RÉVAI
Vedúci časomiery :                        Jaroslav Štancel

               Pavol   DIBDIAK v.r.                                                         Ladislav KURJAK v.r.
               predseda organizačného výboru                                                             riaditeľ pretekov


