Pořádá

PETROVICKÝ SLALOM
Otevřený závod v paralelním slalomu
Datum: 3.3.2018
1. Věkové kategorie:

Myšáci
- chlapci a dívky
Přípravka
- chlapci, dívky
Předžactvo
- chlapci, dívky
Mladší žactvo
- chlapci, dívky
Starší žactvo
- chlapci, dívky
Juniorky, junioři
Ženy, muži
Veteránky, veteráni
Superveteránky a superveteráni

2011 a mladší
2008-2010
2006-2007
2004-2005
2002-2003
1997-2001
1978-1996
1967-1977
1966 a starší

2. Adresa závodní kanceláře:

Sport areál České Petrovice čp. 58 České Petrovice 564 01
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Baier (info@ceskepetrovice.com)

3. Místo konání:

Sportovní areál České Petrovice, sjezdovka č.1 - červená (od hrany)

4. Disciplína:

Paralelní slalom jednotlivců

5. Přihlášky:

e-mailem do 02. 03. 2018,12:00 hod, na adresu petrovickyslalom@seznam.cz,

nebo při prezentaci (budou přidělena vyšší startovní čísla)
6. Startovné:

100,- Kč / osobu, (myšáci 0,- Kč)

7. Prezence:

Závodní kancelář v prostoru SKI bar, 03.03. 2018 od 7:55 do 8:35h.

8. Ředitel závodu:

Tomáš Král, tel. 723 711 891

9. Měření:

Měřící skupina Říčky

10. Pravidla:

Závod bude pořádán na vedle sebe ležících, stejných (paralelních) tratích.
Ve směru jízdy, vlevo trati červené, vpravo trati modré. Každá trať bude vyznačena
dvojicí točných tyčí s terčem pro obří slalom.

Kvalifikace:

Bude probíhat po jednotlivcích, ve dvou kolech slalomu, s měřením času v úseku
start – cíl. Tratí 1. kola budou červené brány a 2. kola brány modré.
Výsledný čas bude určen součtem časů v obou kolech. Do dalšího kola postupují
4 nejrychlejší závodníci v každé kategorii.

Semifinále, malé finále a
finále:

Závod bude pořádán současně pro dva závodníky na vedle sebe ležících stejných
tratích. Každý souboj mezi dvěma závodníky se uskuteční ve dvou kolech.
Závodníci ve druhém kole si vždy vymění tratě.
Podle výsledků kvalifikace budou proti sobě v každé kategorii nasazeny dvě
skupiny (A, B) závodníků seřazených podle výsledných časů kvalifikace.
Do malého finále (souboj o 3.místo) postupují poražení ze skupin. Do velkého
finále (souboj o 1.místo) postupují vítězové skupin.
Skupina
A

Semifinále

Malé finále

1. závodník
2. závodník

B

A_2

A_1

B_2

B_1

3. závodník
4. závodník

Velké finále

Start:

Start dvojice závodníků bude proveden ze startovacího zařízení se společným
otevřením startovací branky (typ „skicross“) pro obě tratě.

Startovní povely:

Pozor – připravit – (vizuální kontrola závodníků) – start (otevření startovací branky)

Měření času a Cíl:

V každém kole bude měřen rozdíl časů v cíli. Další postup bude stanoven na
základě součtu časů dvou kol.

11. Ceny:

Diplomy, medaile a věcné ceny pro první čtyři závodníky v každé kategorii. Celkově
nejrychlejší závodník kvalifikace mezi muži a mezi ženami získá na 1 rok PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY

12. Další informace:

Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí.
Za ztrátu startovního čísla bude účtována částka 250,- Kč.
Během účasti na závodním svahu je třeba dbát pokynů pořadatele.
Program : 7:55 –
8:40 –
9:10 –
11:30 –
15:30

8:35
9:00
11:10
15:00

-

prezence závodníků
prohlídka tratí
kvalifikace
vyřazovací jízdy, finále
vyhlášení výsledků

Pořadatel si v případě nepředvídaných okolností vymiňuje právo změny programu.
V případě nedostačujících sněhových podmínek bude závod odvolán
prostřednictvím stránek www.ceskepetrovice.com - nejpozději do 1.3.2018 do
12:00 hod.
V Českých Petrovicích dne 24.02.2018

Tomáš Král, v.r.

Partneři závodu:

Obec České Petrovice

