PARALELNÍ SLALOM
Pořadatel: SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., JPK
Patron závodu: patronkou závodu je starostka města Loučná pod Klínovcem Mgr. Jana Müllerová
Datum: 16.2.2019 (sobota)
Místo: Sjezdovka „Pod Zámečkem“ - miniareál
(na mapě SKIAREÁLU KLÍNOVEC označeno jako vlek F)
Kategorie / ročníky:
Lyže

Snowboard

Chlapci 2013 – 2016

Chlapci 2009–2013

Dívky 2013 – 2016

Dívky 2009–2013

Chlapci 2010 – 2012

Chlapci 2004–2008

Dívky 2010 – 2012

Dívky 2004–2008

Chlapci 2007 – 2009
Dívky 2007 – 2009

Speciální kategorie

Chlapci 2004 – 2006

Registrovaní závodníci SLČR

Dívky 2004 – 2006

ZRUŠENA!

Účast:
V závodě startují řádně a v termínu přihlášení závodníci /-ce/,
rok narození 2004 až 2016, kteří jsou zdravotně způsobilí /-é/ k lyžařskému
či snowboardovému závodu. Závod je určen pouze pro děti, které nejsou registrovány ve SLČR
a zahraničních národních lyžařských svazech a ani se neúčastní závodů organizovaných těmito svazy.
Nesmí u jejich jména figurovat –„ aktivní závodník“. Apelujeme proto na rodiče, aby tyto děti do
závodu nepřihlašovali. Při závodu je nutná účast zákonného zástupce dítěte nebo osoby starší 18 let.
Přihlášky:
Do závodu se lze přihlásit nejpozději do čtvrtka 14.2.2019 do 16:00 hodin webovou přihláškou
www.kidscup.cz nebo na e-mailem kidscup@klinovec.cz. V případě přihlášení závodníka a jeho
následné neúčasti při závodu bez řádné omluvy nejpozději do čtvrtka 14.2.2019 do 16:00 hodin na email kidscup@klinovec.cz, bude závodníkovi zrušena jeho přihláška do následujícího závodu. Celkový
počet závodníků je omezen na 150. Přihlášení v den závodu není možné!

V letošním roce se lze přihlásit pouze do závodu na lyžích nebo pouze na snowboardu. NElze, aby
závodník absolvoval obojí.

Prezence:
V sobotu od 8:00 do 9:15 hodin v restauraci Pod Pařezem (zelená restaurace u dolní stanice CineStar
Express, dolní stanice lanové dráhy s označením B).
Startovné:
100 Kč (4 EUR), splatné při prezenci za přihlášeného závodníka.

Výdej startovních čísel:
Výdej startovních čísel bude v sobotu od 8:00 do 9:15 hodin při prezenci v restauraci Pod Pařezem.

Vyhodnocení závodu:
Závodníci na 1. až 3. místě obdrží diplom, pohár nebo medaili s upomínkovou cenou.

Lékařská služba:
Lékařská služba bude zajištěna Horskou službou Klínovec. (+420 353 542 486)

Startovní čísla jsou postupně přidělována od nejmladších lyžařů po nejstarší a následně obdobně
snowboardistům, vždy v kategorii nejdříve dívkám a pak chlapcům. Každá kategorie tedy tvoří
souvislou řadu.
Všichni závodníci absolvují 1 kolo kvalifikace v modré trati a 1 kolo v červené trati. (Kvalifikace se
pojede ve dvojicích.) Součet časů určí pořadí závodníků, kteří postoupí do dalších kol takto:
V kategorii, kde se bude kvalifikovat méně než 8 závodníků, postupují pouze 4 nejrychlejší a jedou
semifinále, malé finále a finále.
V ostatních kategoriích postupuje 8 nejrychlejších do čtvrtfinále, následuje semifinále, malé finále
a finále.
Vyřazovací část se jede na jednu jízdu a lepší z kvalifikace si vždy volí barvu trati.
Každý závodník má od 8:30 do 9:15 nárok na jednu tréninkovou jízdu. Další trénink na závodní trati
není možný. Povolen je pouze trénink mimo závodní plochu z důvodu zachování dobré kvality závodní
trati. V případě porušení organizačních pokynů bude závodník diskvalifikován. Z důvodu možného
poškození trati je pořadatel oprávněn trénink omezit nebo zcela ukončit.
Start závodu bude probíhat v pořadí dle věkových kategorií od nejmladší po nejstarší. Dle věkových
kategorií bude závodníkům přiřazené i startovní číslo. Nejmladší závodnice bude mít startovní číslo 1
a bude na startu první.

Vlek v době konání závodu je pro závodníky ZDARMA. Závodníci NEmají na vleku F přednost před
ostatními návštěvníky SKIAREÁLU KLÍNOVEC.
Časový rozpis
ZÁVODU KIDS CUP 2019 – Paralelní slalom

8:00 – 9:15 h - prezence, výdej startovních čísel
8:30 – 9:15 h - prohlídka trati, trénink
9:30 h

- START kvalifikace
startovní listina a pořadí startu bude vyvěšeno na následujících místech:
nástěnka - u hlavního stanu (s logem závodu)
Pizzeria - v blízkosti závodní trati
restaurace Pod Pařezem – v místě prezence

14:30 h

- vyhlášení vítězů závodu

15:00 h

- předpokládaný konec akce

