PROPOZICE
ZIMNÍCH SPORTOVNÍCH HER - JAVORNÍK 2020
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Věkové kategorie:

Tělovýchovný spolek Javorník,z.s.
Vintr Ski klub Javorník
15.2.2020
I. Přípravka /do 6 let
II. Mladší žáci /7 – 10 let
III. Starší žáci /11 -15 let
IV. Junioři a dospělí /nad 15 let

Kategorie a vybavení: Soutěž je zvlášť pro dívky/ženy a chlapce/muže
Závodníci mohou používat jak lyže, tak snowboard
Disciplína:

Slalom, dvě kola (počítá se jedno s lepším časem)

Přihlášky:

1. Poslat emailem (info@ts-javornik.cz) do 13. 2. 2020 do 16.00 hod.
2. Podání osobně zároveň při prezentaci
V přihlášce je nutné uvést příjmení, jméno, věk závodníka/zástupce,
mobil a emailovou adresu

Počet závodníků:

Celkový počet závodníků je omezen 80 osobami. V případě většího zájmu
bude rozhodný čas podání přihlášky závodníka

Prezentace:
Startovné:
Časový rozvrh:

Od 10.30 do 11.30 hod v závodní kanceláři u cíle závodu
Děti do 15 let bezplatně, kategorie junioři a dospělí nad 15 let 100 Kč
12.00 hod. prohlídka trati
12.30 hod. start I. kola, II. kolo (shodná trať) začíná ½ hod po dojetí I. kola
Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod

Vyhlášení výsledků: ½ hod. po dojetí II. kola
Odvolání závodů:

Do čtvrtka 13 2. 2020 do 18.00 na webu pořadatele a rozhlasem OÚ Vacov

Změna závodu:

Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na sněhové podmínky změnit, resp.
upravit provedení závodu

Ceny:

Prvá tři místa ve všech kategoriích medaile, ostatní účastnické listy
a pozornost pořadatele

Občerstvení:

Pro každého závodníka je bezplatně připraveno malé občerstvení
(čaj, tatranka)

Používání vleků:

Závodníci
celodenní

Tech. ustanovení

Ve všech kategoriích musí být každý závodník vybaven ochrannou přilbou
Každý závodník vč. doprovodu se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené při závodu, tréninku atd.
Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 500,-Kč
Doporučuje se ochrana páteře, chránič na přilbě, na holích a holenní chrániče

Činovníci závodu:

Ředitel závodu - Josef Bejček
Hlavní rozhodčí – Josef Rychtář
Velitel trati - Miroslav Bejček
Sekretář závodu - Václav Trojan
Zdravotní zabezpečení - Pohotovostní zdravotní služba

Na Javorníku dne 26. 1. 2020

se startovními čísly mají možnost si zakoupit se slevou
permanentku nebo od 11:30 hod. odpolední permanentku

Milan Voldřich
Tělovýchovný spolek Javorník

