TJ Čenkovice z.s.
POHÁR ORLICKÝCH HOR - Dynastar Lange Cup
Přebor Pardubického kraje 2022 – 3. Závod v obřím slalomu ze 16. ročníku



Místo konání :
Datum konání :

sjezdovka TJ Čenkovice
Čtvrtek 3.2.2022



Kategorie:

Přípravka: ročník 2014, 2013, 2012 (dívky, chlapci)
Předžactvo: ročník 2010 - 2011 (dívky, chlapci)
Mladší žactvo: ročník 2008 - 2009 (dívky, chlapci)
Starší žactvo: ročník 2006 - 2007 (dívky, chlapci)



Trenink :

Bude umožněn na závodní trati ve středu 1.2.20222od 17,30 - 18,30 hod.









Přihlášky :
Pouze elektronicky do úterý 1.2.2022 do 12,00hod. přes: www.poharoh.cz
Prezentace :
čtvrtek 3.2.2022 od 14,00 do 16,00 prostor Bufetu – přístřešek
Startovní čísla :
Budou vydávány při prezentaci. Za ztrátu účtujeme 300,-Kč
Prohlídka tratě :
16,00 – 16,30 hod.
Porada vedoucích : 16,20 hod.
Start závodů :
v 16,45 hod. /1. kolo/
Start 2. kola bude vyhlášen rozhlasem



Vyhlášení výsledků : po skončení závodů do 30 min. V každé kat. bude vyhlášeno 6 nejlepších
závodníků, první tři obdrží diplomy, poháry a věcné ceny, ostatní diplomy a věcné ceny.



Podmínky účasti :
Závodí se dle pravidel Poháru OH, pravidel LZ a dle soutěžního řádu pro rok
2022, oddíl C. Všichni účastníci ( včetně doprovodu ) se účastní na vlastní nebezpečí. Závodníci musí
mít ochranné přilby. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku,
atd. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná proticovidová opatření. Jejich znění je
uveřejněno na stránkách www.czech-ski.com ,,Aktualní mimořádná opatření ve sportu"
Ředitel závodu :
Martin Betlach
Sekretář závodu :
Gabriela Divišová
Autor tratě :
1. kolo Jan Beránek, 2. kolo trenér jednoho z hostujících oddílů
Časomíra :
Conel s.r.o. Ústí nad Orlicí
Startovné
200,-Kč za závodníka + 150,-Kč celovečerní lyžování
Technická data :
Obří slalom 1. Kolo přípravka a předáci, 2 kola ml. a st. žáci
Start – cíl :
870 m.n.m. – 750 m.n.m.
Délka :
380 m










Případné změny nebo zrušení závodu bude upřesněno na www.poharoh.cz do 1.02.2022

Zpracoval : Martin Betlach

