Přebory ČOS 2011 ve sjezdovém lyžování
Rozpis soutěže
Pořadatel:

Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek – lyžařský oddíl, z pověření komise lyžování
OS ČOS

Datum konání:

12. a 13. 2. 2011

Místo konání:

Nový Hrádek (okres Náchod)
Panská stráň (délka 300 m, převýšení 80 m)

Disciplíny:

sobota 12. 2. - obří slalom - 2 kola
neděle 13. 2. - slalom - 2 kola

Závody:

jsou vypsány pro závodníky organizované v ČOS

Kategorie:

přípravka žactva
předžactvo
žactvo mladší
žactvo starší
junioři
muži a ženy

Startovné:

100,- Kč za 1 závodníka v 1 závodě, platí se při prezentaci

Prezentace:

Na každý závod zvlášť v klubovně LO u cíle závodu do 9,15 hodin. Vedoucí družstev
předloží prohlášení závodníků (tiskopis bude na místě), platné průkazy ČOS včetně
lékařských prohlídek. Obdrží startovní čísla, ty budou pro každý závod jiné.

Ubytování:

ČOS nehradí a pořadatel nezajišťuje. Zájemcům o ubytování v penzionu v Novém
Hrádku, podá informaci majitel penzionu na telefonu 491 487 376, nebo 724 282
701. Dále je možnost ubytování v penzionu v nedalekém Dobrošově.

Stravování:

Základní občerstvení v areálu v místě závodů. Vařená jídla v restauraci na náměstí
vzdáleném 200 m od areálu.

Doprava:

Vlastní, ČOS nehradí. Parkování zdarma nejblíže u kina, nebo na náměstí.

Přihlášky:

Písemně do 8. 2. 2011 na adresu:

Jeronym Holý
Hradní 100
549 22 Nový Hrádek
případně e-mailem radim.holy@tiscali.cz nebo večer na tel. 491 478 145.
Uveďte název jednoty, kontaktní adresu a číslo telefonu pro případ odvolání závodů.
U závodníků jména a rok narození.

Vybavení:

Každý závodník musí mít přilbu a funkční bezpečnostní brzdy na lyžích

Čas. program:

Sobota - do 9,30
prezentace závodníků
9,00 - 9,45
prohlídka 1. kola OS
9,45
porada vedoucích družstev s organizačním výborem
10,00
start 1. kola v pořadí dívky, chlapci od nejmladší kategorie.
Prohlídka 2. kola asi 1/2 hodiny po skončení 1. kola, bude oznámeno rozhlasem v cíli
závodů.

narození
ročníky
ročníky
ročníky
narození
narození

2002 a mladší
2000 a 2001
1998 a 1999
1996 a 1997
1991 až 1995
1990 a starší

Start 2. kola ve stejném pořadí, čas bude ohlášen. Startovní pořadí 2. kola dle
výsledků 1. kola.
Po skončení závodu bude v prostoru cíle vyhlášení výsledků.
První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili, diplom a cenu od pořadatele.
Vítězové též diplom přeborníka ČOS pro rok 2011.
Neděle -

pojedou se 2 kola slalomu.
program shodný se sobotou.

Pořadatel si vyhrazuje právo možnosti časové změny v případě nepředvídaných okolností.
Výsledky:

Budou jednotlivým vedoucím výprav předány ihned po závodu. Zveřejněny budou na
našich webových stránkách www.novy-hradek.cz

Losování:

9.2.2011 v 18 hodin v klubovně LO

Odvolání závodu: Pokud nebude závod odvolán do 9. 2. 2011, doporučujeme se informovat o konání
závodu na telefonu 776 582 103 nebo 604 294 875. Případné odvolání bude
provedeno nejpozději 9.2.2011 elektronickou poštou, případně telefonem, pouze
přihlášeným oddílům.
Různé:

Závodí se dle platných pravidel lyžařských závodů a soutěžního řádu platného na
dané období. Toto se týká i případných protestů.
Závodníci, činovníci i obecenstvo se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Při pobytu na svazích a lyžařském vleku je třeba dbát pokynů pořadatele.
Při závodech budou použity klubové tyče.
Cena vleku pro závodníky i doprovod bude shodná s cenou pro veřejnost.
Za ztrátu závodního čísla bude účtováno 500,- Kč.
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