Na závěr sezóny Vás srdečně zveme na krušnohorský
Supercross

v neděli, 27.3.2011 na Boží Dar
do Ski areálu NOVAKO
www.novako-ski.cz
Pořádající kluby :
Klub Krušných hor/CZE
Ve spolupráci s partnerským klubem
SSV 1863 Sayda e.V./GER
www.klubkrusnychhor.cz

supercross-klinovec@seznam.cz

Ivana Dobišová +420 737222410
Toralf Richter + 491 5229866916

1. Přihlášky
Akceptujeme pouze písemné přihlášky předem
na e-mailové adresy :
Supercross-klinovec@seznam.cz
Ivana.dobisova@tiscali.cz
Přihláška musí obsahovat : jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, klub, za který
závodník startuje a tel.č.trenéra
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 24.3.2011
Přihlášení v den soutěže bohužel není z technických důvodů možné !

2. Program závodu
8:00

Otevření závodní kanceláře ve Ski areálu NOVAKO
Výdej startovních čísel
8:00
Prohlídka tratě, trénink
9:00
Zahájení soutěže
10:00
Start 1. kvalifikační jízdy
11:00
Start 2. kvalifikační jízdy
12:00
Finále věkových kategorií 10 -16 let
Ihned po skončení soutěže následuje slavnostní vyhlášení vítězů
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu podle povětrnostních podmínek a počtu
přihlášených závodníků.

3. Hodnocení a výsledky
Soutěž bude probíhat v následujících věkových kategoriích
AK 2: ročníky 2003-2004 (7-8 let)
AK 3: ročníky 2001-2002 ( 9-10 let)
AK 4: ročníky 1999-2000 (11-12 let)
AK 5: ročníky 1997-1998 (13-14 let)
AK 6: ročníky 1995-1996 (15-16 let)
Soutěž odstartuje dvěmi kavlifikačními jízdami každého závodníka. Lepší jízda se počítá.
Věkové skupiny 10 – 16 let budou nasazeni do finálových „pavouků“, ze kterých vzejde
vítěz. Finálové jízdy startují vždy 4 závodníci najednou, 2 rychlejšíí postupují.
První 3 závodníci z každé věkové kategorie obdrží medaile, prvních šest diplom a věcné
ceny.
Výsledkové listiny budou zveřejněny na webových stránkách www.klubkrusnychhor.cz a
www.junior-trophy-erzgebirge.de.

4. Pravidla soutěže
Supercross je soutěž v běžeckém lyžování (jen trochu jiná trať ☺ ), volnou technikou
podle alpské soutěže Skicross. Délka, profil a překážky na trati jsou závislé na množství a
kvalitě sněhu a počasí a budou včas před závodem zveřejněny. Maximální délka trati je
pro věkové kategorie 7 – 9 let cca 500 m, pro kategorie 10 – 16 let cca 1000 m.
Vynechání brány, skoku, či překážky znamená navýšení dosaženého času v
kvalifikaci o 10 sekund, ve finálových jízdách diskvalifikaci a zařazení závodníka
na konec výsledkové listiny.
Povolené vybavení : běžky bez hran(samozřejmě s vázáním na běžky !), délka lyží
minimálně po ramena závodníka.

5. Organizační výbor
Šéfové organizačního výboru:
Ředitelka závodu :
Ředitel trati :
Časomíra :
Zdravotní zabezpečení :

Ivana Dobišová a Toralf Richter
Lenka Dvořáková
Jan Novák
Karel Saidl / Go Timing
Horská služba Boží Dar

6. Důležité
Závodníci i doprovod se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za své
lyžařské vybavení. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy účastníků v době
konání soutěže, za materiální škody ani za případné ztráty vybavení.

Těšíme se na vás v neděli, 27.3.2011 na Božím Daru,
ve Ski areálu NOVAKO.

