TJ SOKOL Deštné v Orlických horách z.s. - lyžařský oddíl
www.tjdestne.cz
tjdestne@hotmail.cz
pořádá v neděli 9.2.2020 v lyžařském středisku Skicentrum Deštné v Orlických horách
5. závod v obřím slalomu, 14. ročníku série závodů

Pohár Orlických hor - Dynastar Lange Cup 2020
Závod se jede v těchto kategoriích (vždy zvlášť dívky a chlapci):
1. Přípravka (PP)
ročníky 2012, 2011, 2010
2. Předžactvo (PŽ)
ročníky 2009, 2008
3. Mladší žactvo (MŽ)
ročníky 2007, 2006
4. Starší žactvo (SŽ)
ročníky 2005, 2004
Přihlášky: pouze elektronicky přes www.poharoh.cz do 6.2.2020, 12:00
Prezence: 9.2.2020 od 8:00 do 9:00, cílový prostor závodní sjezdovky, srub rozhodčích, startovní čísla
budou vydávána při prezenci, za ztrátu bude účtována pokuta ve výši 300 Kč
Startovné: 200 Kč za závodníka
Porada: po skončení prezence cca v 9:05 v cílovém prostoru vedle srubu rozhodčích
Prohlídka tratě 1. kola: 9:15 až 9:45
Sjezdovka: skiareál MARTA I – závodní sjezdovka, snížený start
Start 1. kola: 10:00
Start 2. kola: pro žákovské kategorie bude vyhlášen rozhlasem včetně časů prohlídky tratě
Vyhlášení výsledků: po skončení 2. kola a zpracování dat, v každé kategorii bude vyhlášeno 6 nejlepších
závodníků, z nichž všichni obdrží diplomy a věcné ceny, první tři i pohár a medaile
Závodí se dle platných pravidel Poháru Orlických hor (www.poharoh.cz/pravidla), platných Pravidel
lyžařských závodů a aktuálního Soutěžního řádu včetně jeho upřesnění. Všichni účastníci včetně doprovodu
se účastní na vlastní nebezpečí. Závodníci jedou v ochranných přilbách v souladu s platným Soutěžním
řádem SLČR.
Případné změny či storno závodu budou uveřejněny na www.poharoh.cz do 7.2.2020, kde budou též
uveřejněny výsledky závodu, průběžné pořadí a fotografie ze závodu
Technická data:

jedno kolo OS kategorie PP a PŽ, dvě kola OS kategorie MŽ a SŽ
start 830 m.n.m., cíl 675 m.n.m., délka tratě cca 450 m

Různé:

další informace o závodu rovněž na www.tjdestne.cz

Ředitel závodu:

Tomáš Kolbe

Autor tratě:

bude upřesněno na poradě před závodem
1. kolo - trenér nominovaný pořádajícím oddílem
2. kolo - bude upřesněno na poradě

Sekretář závodu:

Klára Kolbe

Časomíra:

Tomáš Čevona

Zpracoval:

Tomáš Kolbe

