PROPOZICE

ZÁVODU KIDS CUP 2018 - Obří slalom
Pořadatel: 			
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
				JPK
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Patron závodu:
patronkou závodu je starostka města Loučná pod Klínovcem
				Mgr. Jana Müllerová
Datum:

		17.3.2018 (sobota)

Místo:				
				

Sjezdovka „Pod Zámečkem“ - miniareál
(na mapě SKIAREÁLU KLÍNOVEC označeno jako vlek F)

Kategorie / ročníky:
Lyže						Snowboard
Chlapci		2012 – 2015			Chlapci		2008–2012
Dívky		2012 – 2015			Dívky		2008–2012
Chlapci		2009 – 2011			Chlapci		2003–2007
Dívky		2009 – 2011			Dívky		2003–2007
Chlapci		
2006 – 2008
Dívky		2006 – 2008			Speciální kategorie
Chlapci		
2003 – 2005			
Registrovaní závodníci SLČR
Dívky		2003 – 2005			ZRUŠENA!
Účast:
		
V závodě startují řádně a v termínu přihlášení závodníci /-ce/,
				
rok narození 2003 až 2015, 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 15.3.2018 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 15.3.2018 16:00 hodin na e-mail kidscup@klinovec.cz,
bude závodníkovi zrušena jeho přihláška do následujícího závodu. Celkový
počet závodníků je omezen na 150. Přihlášení v den závodu není možné!

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)
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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 2 kola obřího slalomu. Do výsledného pořadí se započítá čas ze závodníkova lepšího kola. Časy jsou měřeny elektronicky s přesností 0,01 sec.

Rodinný závod
V letošním roce si mohou společně s dítětem zazávodit také rodiče a prarodiče (maminka, tatínek, babička,
dědeček).

Pravidla:
Každý dětský závodník si k sobě vybere právě jednoho uvedeného rodinného příslušníka a řádně se spolu
zaregistrují na webových stránkách do závodu. (U rodičů a prarodičů nebudeme prověřovat, zda jsou nebo byli
aktivními závodníky v SLČR).
První kolo obřího slalomu pojede vždy nejprve dítě a po něm hned jeho rodinný příslušník. Druhé kolo závodu
už pojedou jen děti.
Lepší čas dětského závodníka z obou kol se přičte k času jeho rodinného příslušníka a určí se pořadí.
Po dokončení závodu bude vyhlášeno pořadí dětské soutěže, které se bude počítat do celkového umístění
Kidscupu 2018 a dále vyhlášeno pořadí rodinné soutěže.
Následuje vyhlášení celkového vítěze v jednotlivých kategoriích Kidscupu 2018.
Každý závodník má od 8:30 do 9:15 nárok na prohlídku tratě a 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
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8:00 – 9:15			
prezence
				výdej startovních čísel
8:30 – 9:15			
prohlídka trati, trénink
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9:30				START první kategorie
				
				
				
				

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				vyhlášení vítězů závodu
15:00				předpokládaný konec akce

Funkcionáři závodu
Ředitel závodu		
Mgr. Jana Müllerová
Měření času		
Miroslav Jonáš
Moderátor		Milan Král
Stavba trati		
Pavel Vošta
					
Ředitelka závodu (pořadatel) si vyhrazuje právo změnit pravidla závodu.

