OLOMOUCKÝ KAPRUN CUP 2019
10. ročník veřejného závodu v obřím slalomu
Pořadatel:

Termín a místo závodu:
Disciplíny:
Kategorie dívky a chlapci společně:

Ski areál Hlubočky a LK Olomouc, ve spolupráci s lyžařskými
školami Newman school a Rok s pohybem.
9. 3. 2019 – SOBOTA;
SKI AREÁL HLUBOČKY
Obří slalom, jednoterčový
Myšáci:
ročník 2012 a mladší
Přípravka a předžáci:
ročník 2011 – 2007
Žáci:
ročník 2006 – 2002
Junioři a dospělí:
ročník 2001 a starší

Kategorie trénovaní lyžaři:

Přípravka a předžáci:
Žáci:

Závodní kancelář:
Přihlášky:

Restaurace ve Ski areálu
Do 8. 3. 2019 20:00 hod na e-mail: info@skiarealhlubocky.cz
do předmětu uvést „Přihláška Kaprun Cup“, a zvlášť uvést kategorii, nebo
v den závodu v závodní kanceláři od 8:00 do 9:45 hod.
Závod na jedno kolo. V celkovém pořadí rozhoduje čas.
Kategorie Myšáci, Přípravka a Předžáci
100,- Kč;
ostatní kategorie
150,- Kč
Pro všechny závodníky a návštěvníky je v tento den zvýhodněná cena
za celodenní skipas takto: Dospělí 250,- Kč; Děti 200,- Kč. Na tento
den se nevztahují ostatní slevy ani klubové úlevy – viz akce
„Rozloučení se zimou“
V den závodu 9:00 – 10:00 v závodní kanceláři
10:15 až 10:40
10:45
e-mail: info@skiarealhlubocky.cz, ; tel.: 777 647 058
Kategorie Myšáci - všichni
Ostatní kategorie - první 3 závodníci v kategoriích
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných událostí provést
změny v tomto rozpisu případně odvolat závod.
Závodníci v kategorii myšáci mohou závodit s „vodičem“
Závod je pořádán jako „sranda cup“. Nemusí být dodrženy
předepsané vzdálenosti jednotlivých branek a předepsané parametry
lyží dle FIS.
Startovní čísla budou vydána závodníkům před prohlídkou tratě, za ztrátu
nebo neodevzdání startovního čísla bude požadovaná náhrada ve výši
500,- Kč
Pro všechny závodníky platí povinnost použití ochranné přilby.

Závod:
Startovné:
Jízdné (vleky):

Prezence:
Prohlídka trati :
Start:
Informace:
Ceny:
Různé:

Činovníci závodu:

ročník 2011 – 2007
ročník 2006 – 2002

Ředitel závodu – Michal Stojmenov
Velitel trati –
Bohuslav Coufal

Závodů se účastní každý na vlastní nebezpečí.
Zdravotní služba zajištěna FN Olomouc.

ZÁVOD JE POŘÁDÁN JAKO SOUČÁST AKCE
„ROZ LOUČENÍ SE ZIMOU“

