XXV
XXVI. Memoriál J. Hippmanna
Veřejný závod pro děti a mládež
SOBOTA 18.1.2020
Disciplína: obří slalom jednobrankový– Trať č.1 – červená - „Hlavní“
dvě kola
Kategorie mikro přípravky a mladší přípravky pojedou jednokolově na dětském vleku
Přihlášky:

Přihlášky nejpozději do 17.1.2019 na mail sdhcernaricka@atlas.cz , uzávěrka přihlášek v 16 hod., poté již přihlášení NENÍ
možné.

Losování:

Počítačem – 17.1. ve 20 hodin

Prezentace:

Závodní kancelář – obslužná buňka LV - Do 8 15 Startovní čísla budou vydávána ráno při příjezdu závodníků,
prezentaci a zaplacení startovného. Za nevrácení startovního čísla účtujeme 200,-Kč

Startovné:

30,- Kč/osobu pro členy SH ČMS, ostatní 50,-Kč

Prohlídka trati:

8 15 - 8 30 - před ani po tomto čase nebude prohlídka trati možná!
- individuální - je zakázáno tratí projíždět!
- prohlídku lze zahájit až po prezentaci a s viditelně připevněným startovním číslem!
- Trať nelze projíždět předem samostatně - porušení zákazu znamená okamžitou diskvalifikaci!!
PROHLÍŽET POUZE SESOUVÁNÍM!

Uzavírka trati:
Start:

8
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- kategorie přípravky

kategorie:
Kód Kategorie

Ročník

UP

Mikro přípravka
dívky, chlapci
MPL Mladší přípravka
dívky
MPM Mladší přípravka
chlapci
PRL Přípravka
dívky
PRM Přípravka
chlapci
PZL Předžákyně

do 2014

PZM předžáci

Start

Kód

Kategorie

Ročník

Start

1

MZL

Mladší žákyně

2007,2006

8

2013,2012

2

MZM

Mladší žáci

2007,2006

9

2013,2012

3

U16L Starší žákyně

2005,2004

10

2011,2010

4

U16M Starší žáci

2005,2004

11

2011,2010

5

U18L Juniorky

2000-2003

12

2009,2008

6

U18M Junioři

2000-2003

13

2009,2008

7

ostatní informace:
• Účast v závodu je na vlastní nebezpečí
• Závod bude probíhat za běžného provozu vleku. Bude uzavřena pouze závodní sjezdovka, kde se bude konat závod
• V případě menšího počtu závodníků v kategorii než tři lze kategorie sdružit
• Kategorie přípravky má povolenu jízdu s vodičem
• vyhlášení výsledků bude provedeno do 30 min. po ukončení závodů.
• všichni závodníci musí mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny!
• Protest je možno podat nejpozději do odjetí posledního závodníka s kaucí 500,-Kč
• Všichni závodníci budou povinně vybaveny lyžařskou přilbou a doporučujeme chránič páteře
• Případné odvolání závodu bude vyhlášeno dne 14.1.2020
• Výsledky budou ke stažení na našem webu www.cernaricka.cz dne 20.1.
Ceny: ceny a diplomy pro první tři v každé kategorii
Kontakt:

vlek : 483 383 728
Ředitel závodu : 724 104 217 – Martin Lauer

KAREL

