18. november 2012

Kamzík – cvičná lúka

Bratislava

FISCHER, CARRERA, KOMPERDELL.

PROPOZÍCIE

50. ročník SLALOMU NA SUCHU

A. Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:

ASC (Ambros ski club)

Technické zabezpečenie:

ASC (Ambros ski club ) a Lokomotíva Bratislava,

Termín:

18. 11. 2012 (nedeľa) aj v prípade nepriaznivého počasia,
LESOPARK KOLIBA : KAMZÍK - CVIČNÁ LÚKA

Miesto:
Prihlášky:

do 11. 11. 2012 na tel.: 0903 253 543
e-mail: asc@asclyziarskyklub.sk,

Prezentácia:

18. 11. 2012 9.15 – 9.40 BUFET KAMZÍK

Štartovné:

5 € jednotlivec.
Každý klub sa pokúsi zabezpečiť dvoch bránkových
rozhodcov, ktorých mená nahlási pri prezentácii.

B. Technické ustanovenia:
superbaby dievčatá
superbaby chlapci
mladšie predžiačky
mladší predžiaci
staršie predžiačky
starší predžiaci
mladšie žiačky
mladší žiaci
staršie žiačky
starší žiaci
juniorky
juniori
ženy
muži

2005 a mladšie
2005 a mladší
2004, 2003
2004, 2003
2002, 2001
2002, 2001
2000, 1999
2000, 1999
1998, 1997
1998, 1997
1996 - 1993
1996 - 1993
1992 a staršie
1992 a starší

Kategórie :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ceny:

Odmenení budú prví traja pretekári z každej kategórie diplomom i vecnou
cenou.
Garanti: ASC (Ambros ski club),
ŠPORT 2000, SPORT&FREIZEIT, ORANGE, X-Net, MA MA media,
NESS, HB REAVIS Slovakia a.s., A3 real, VOSLAUER
TRANSCONTROL , rodičia a priatelia ASC klubu.
Za všetky príspevky ďakujeme.

C.

Časový harmonogram:

9:15 – 9.40 prezentácia a vydávanie štartovných čísel na mieste štartu Kamzík, Cvičná
lúka. Prehliadku trate môžu pretekári vykonávať pod vedením trénerov od 9. 30 - 9.55
prejdením si chôdzou stanovenú trať, s riadne viditeľným štartovým číslom. Pretekár,
vykonávajúci prehliadku trate behom po trati, môže byť vylúčený z preteku!
Štart prvej kategórie je o 10:00 h. Štartovacie intervaly budú po 20-30 s. Začína
superbaby v poradí podľa rozpisu kategórii v propozíciách. Za priaznivého počasia idú
hneď po ukončení všetkých kategórií predžiakov druhé kolo. Po ukončení preteku
superbaby a predžiakov, nasledujú ostatné kategórie. Trať bude vytýčená kĺbovými
tyčami v zmysle pravidiel lyžiarskych pretekov v zjazdovom lyžovaní. U najmladšej
kategórie superbaby je povolený predbežec.
V prípade priaznivého počasia bežia všetci dve kolá, pričom sa berie súčet oboch časov
(iba u superbaby lepší z dvoch časov). Do druhého kola môžu nastúpiť aj
diskvalifikovaní, no už sa nebudú brať do celkového poradia. Druhé kolo idú všetci tiež
podľa štartovných čísel tak, ako kolo prvé. Pri daždi sa pobeží iba jedno kolo.
Protesty: Do 15 min. po skončení preteku doložené vkladom 20 € za jednotlivca.
Vyhlásenie výsledkov: cca 20 min. po dobehu posledného pretekára
Rôzne:
* Prípadné zmeny v rozpise alebo časovom programe sú vyhradené rozhodnutiam
organizátorov alebo súťažného výboru z dôvodov poveternostných podmienok alebo
z iných závažných dôvodov.
* Neplnoletí pretekári sa zúčastňujú pretekov na zodpovednosť rodičov.
* Funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie.
* Hodnotenie družstiev bude nasledovné: 7, 5, 4, 3, 2, 1, pričom kategória s menej ako
štyrmi štartujúcimi pretekármi (a minimálne tromi pretekármi, ktorí v rámci pravidiel
dôjdu do cieľa), nebude braná do hodnotenia klubov.
* Kategória s menej ako štyrmi pretekármi sa poprípade môže spojiť s najbližšou
vyššou kategóriou. O prípadnom spojení kategórií rozhodne Jury.
* Počas preteku sú povinní rodičia i pretekári dodržovať potrebnú vzdialenosť od trate
(minimálne 2 m od vonkajších brán), aby pretekárom umožnili dobrý výhľad na trať.
* Pre rýchlejší priebeh prezentácie a zároveň preteku, je potrebné poslať prihlášku s
menným zoznamom pretekárov podľa kategórií, usporiadanú (predovšetkým
v kategóriách superbaby a predžiakov) podľa možností od najrýchlejších
(najskúsenejších) pretekárov, po pomalších (začiatočníkov). Eliminuje to prestoje
spôsobené dobehnutím pomalšieho
pretekára rýchlejším, prípadne predĺženie
štartovacích intervalov.
*Za stratu štart. čísla usporiadatelia vyberú 20,- €

Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov
Hlavný rozhodca
Arbiter
Sekretár
Autor trate
Meranie času
Časomiera a rozhodcovia

Mgr. Dušan AMBROS
Ing. Igor PLÁVKA
Mgr. Andrea AUGUSTÍNIOVÁ
Ing. Petra ORDA-ORAVCOVÁ
Mgr. Dušan AMBROS
Elektrické
Ing. Tomáš NOVOTNÝ ,Miroslav Lacena a (rodičia)

