POHÁR ORLICKÝCH HOR
Dynastar Lange Cup,
Přebor Pardubického kraje 2022
Rozpis závodu

Místo konání
Datum konání

HORSKÝ RESORT Dolní Morava
29.1.2022

Startují kategorie

přípravka:
předžactvo:
ml. žactvo:
st. žactvo:

Vypisuje

Svaz lyžařů Pardubického kraje – úsek AD

Technické provedení

LK SKP KOMETA BRNO

Přihlášky adresa, e-mail

Pouze elektronicky do 27.1.2022 12:00 přes: www.poharoh.cz

Prezentace

sobota 29.1.2022 prostor restaurace objektu Marcelka, 8:00– 9:00

Startovní čísla

Budou vydávána při prezentaci (chata Marcelka). Za ztrátu startovního čísla bude
účtována smluvní pokuta ve výši 300,- Kč.

Prohlídka tratě

9:15 – 9:45

Start 1. kola

10:00

ročníky 2012 – 2014
ročníky 2010 – 2011
ročníky 2008 – 2009
ročníky 2006 – 2007

Start 2. kola (pouze pro žákovské kategorie) bude vyhlášen rozhlasem
Vyhlášení výsledků

po skončení 2. kola a zpracování dat (cca 45 min. po dojetí posledního závodníka,
bude upřesněno rozhlasem). V kategoriích přípravka a předžactvo bude vyhlášeno 6
nejlepších závodníků, v žákovských kategoriích 3 nejlepší závodníci. První tři obdrží
poháry, diplomy a věcné ceny, ostatní diplomy a ceny.

Podmínky účasti

Závodí se dle platných pravidel Poháru Orlických hor (www.poharoh/pravidla), platných
pravidel LZ vydaných SLČR a dle soutěžního řádu pro sezonu 2021/2022, oddíl C.
Závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí.
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku, atd.
Pořadatel upozorňuje, že povinností jak každého závodníka, tak i realizačního týmu a
případného doprovodu, bude dodržování aktuálních vládních nařízení a opatření
v souvislosti s onemocněním COVID-19 včetně splnění stanovených podmínek pro
účast na sportovní akci.

Ředitel závodu
Sekretář závodu
Lékař závodu:
Autor tratě

Brožek Tomáš
Zahradníková Jana
MUDr. Dan Wechsler ve spolupráci s Horskou službou.
1. kolo – Martin Kudělásek, 2. kolo – upřesnění na poradě před závodem

Časomíra

Měřící skupina Říčky

Startovné

200,- Kč za závodníka

Technická data

Sjezdovka 2a – Kamila, homologace číslo: 146/10/18
1 kolo obří slalom kategorie PaP a 2 kola OS kategorie žactvo
Start
880 m n. m.
Délka tratě
cca 600 m

Případné změny nebo storno závodů budou uveřejněny na www.poharoh.cz do 27.1.2022. Výsledky budou uveřejněny na
www.poharoh.cz
Vypracovala: Jana Zahradníková

