
Propozice závod  u   „  Modrodolský pohárek“  

Veřejný závod ve slalomu 

Sjezdovka TJ Spofa, Modrý důl, 16. 3. 2013

Pořadatel: TJ Spofa Praha

Místo konání: Sjezdovka TJ Spofa v Modrém dole (Pec pod Sněžkou)

Datum konání : 16. 3. 2013

Organizační výbor: Ředitel závodu : Klára Daďová 
Stavitelé tratí : Klára Daďová, Andrea Jana
Velitel časomíry: Eva Mocková

Informace: Klára Daďová, klara.dadova@tjspofa.cz , 604442535

Pravidla závodu: Závodí se dle pravidel lyžařských závodů. Závodu se mohou zúčastnit děti od 3 
do 12 let včetně (tj. ročník 2001 a mladší). Závod se jede jako otevřený.
Závodníci budou startovat podle   vylosovaného pořadí  . Losování proběhne v 
předvečer závodu v Boudě v Modrém dole.

Přihlášky: Mailem na adresu : klara.dadova@tjspofa.cz
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, klubovou 
příslušnost a kontakt. Uzávěrka přihlášek:   středa,   13  .   3  . 2013, 20:00  

Startovné: 20 Kč pro členy SLČR, ČOS a ČASPV
50 Kč pro ostatní
Zdarma pro účastníky lyž. kurzů „Lyška“ (rodiče s dětmi) v sezóně 2013.
Startovné se bude vybírat při výdeji startovních čísel.

Prezentace: Prezentace a vyzvednutí startovních čísel bude v Boudě v Modrém dole v jídelně 
(Modrodolská hospůdka).

Časový rozvrh:
• Výdej startovních čísel : 9:15 – 9:45
• Prohlídka 1.kola  : 10:00 – 10:15
• Start 1. kola  :  10:30

• Prohlídka a start 2.kola : 30 min po dojetí prvního kola

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu.

Vyhlášení výsledků: 20 minut po skončení závodu.

Ceny: Vítězové jednotlivých kategorií (chlapci, dívky) budou odměněni.

Pojištění: Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a měli by mít uzavřené 
odpovídající pojištění. Pořadatel není zodpovědný za případná zranění 
závodníků, činovníků nebo diváků. Pro závod je povinná lyžařská přilba.

Ubytování: Individuálně – pořadatel nezajišťuje. V případě zájmu lze objednat ubytování 
přímo v místě závodu, v chatách TJ Spofa. Více informací: www.tjspofa.cz ,         
e-mail: modrodolska@seznam.cz 

Další informace: Parkování – v Peci p. Sněžkou. V případě potřeby vývozu do Modrého dolu lze 
objednat vývoz skútrem za úplatu (více informací: Tomislav Jana, tel: 603479589)
Případné odvolání závodů: do čtvrtka 14.3. 2013 20:00 hod
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