Rozpis závodu
MADEJA SPORT cup 2019
Druh závodu:

Kategorie závodů „B“

Název závodu:

MADEJA SPORT cup

Datum:

16. 3. 2019

Startují kategorie:

přípravka a předžáci U10, U12 (viz. Soutěžní řád MADEJA SPORT cup)

Disciplíny:

4 x obří slalom,

Technické provedení:

SKI Vítkovice-Bílá z.s., Bílá, GPS: N - 49°26'34.177", E - 18°27'28.127"E

Přihlášky:

on line na

Startovné:

200,-Kč/závod

Odvolání:

14. 3. 2019 na www.skibila.cz a telefonicky si vedoucí ověří u pořadatele.

Závodní kancelář:

V provozní budově SKI Areálu.

Prezentace:

Sobota 16 3. 2019 – 7:15 až 8:15 hod. v bufetu Bí-Fí vč. vydání čísel
Pořadatel akceptuje i ověřenou prezentaci telefonicky
V 8,20 hod. porada trenérů v prostoru u bufetu Bí-Fí

Časový program:

Sobota
14. 3. 2019
OSL č. 1
MADEJA SPORT cup
Prohlídka tratě:
8:45 – 9:15 hod. Mistrovství Moravskoslezského kraje
Start 1. závodu
9:30 hod.

2 x OSL,

do čtvrtku 14.3.2019 do 18,00 hod

www.madejasportcup.cz

OSL č.2
MADEJA SPORT cup
Prohlídka tratě: čas bude upřesněn na místě rozhlasem
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu!
Vyhlášení výsledků:

V sobotu odpoledne bude vyhlášení výsledků do 45 minut po ukončení závodu.
Mistrovství Moravskoslezského kraje ( od 1. do 3. místa)
Každý závod MADEJA SPORT CUP bude vyhlášen samostatně od 1. do 10. místa
v každé kategorii.
1. - 3. místo pohár, věcná cena, diplom.
4. - 10. místo medaile, věcná cena, diplom.

Vyhlášení celkového seriálu MADEJA SPORT cup 2019 bude v 18,00 hod v areálu pod širým nebem
Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje

Kontakty ubytování:
Horská chata Bílá
Hotel Bauer
Ondrašův dvůr
SOS FM Bílá

Apartmány na Faře

Bílá
Bílá
Mezivodí
Bílá

558 690 114
602 730 012
558 690 042
558 690 337

rezervace@chatabila.cz
info@hotelbauer.cz
ondrasuvdvur@ondrasuvdvur.cz
ubytovani@sosfm.cz

Bílá

725222113

rezervace@apartmanynafare.cz

Různé:
– závodníci, trenéři a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí;
– všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu a doporučen je páteřní chránič;
– závodí se podle platných pravidel lyžařských závodů a Soutěžních řádů SLČR pro rok 2018/2019;
– všichni závodníci jsou pojištěni v rámci členství v SLČR; nečlenové SLČR musí předložit doklad
o úrazovém pojištění (např. členové SL SVK);
– k účasti na poradách a k podání protestu je oprávněn pouze akreditovaný vedoucí nebo trenér;
– podmínkou akreditace je členství v SLČR potvrzené průkazkou pro rok 2019;
– pořadatel si po projednání v JURY závodu vyhrazuje právo na změnu časového programu.

Ing. Stanislav Olšák
předseda organizačního výboru

Ing. Martin Vrzgula
ředitel závodu

