PROPOZÍCIE
Verejných lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome
4.ročník

Lopuška Cup 2018
O putovný pohár Lopušnej doliny
Venovaný priekopníkom lyţovania zo Svitu a okolia
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ: Lopušná dolina, s.r.o. , Spišské Bystré
Technické zabezpečenie:
Lopušná dolina, s.r.o., Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Tel:+421903994320
a
ŠK JUNIOR SKI Poprad, Ţelezničná 1097/35, 05801 Poprad
Tel: +421903269980
Termín: 21.1.2018 nedeľa
Miesto: Lopušná dolina
Prihlášky, registrácia:
V sobotu 20.1.2018 počas prevádzkových hodín a v nedeľu 21.1.2018 od 8:00
do 9:00 v pokladni strediska
Registrácia musí obsahovať:
Meno, priezvisko:
Rok narodenia:
Mesto:
Pri registrácii nahlásiť, či je účastník registrovaným alebo neregistrovaným
účastníkom a či bude súťažiť na lyžiach alebo snowboarde
(informácia pre potreby vyhodnotenia)
Registračný poplatok:
8€, čo je zároveň cena za celodenný skipas pre účastníka pretekov + 2€ vratná
záloha.
Pri kategórii SUPER baby je registračný poplatok 2€, čo zároveň cena za celodenný
skipas pre pretekára +2€ vratná záloha.
Ceny:
pre prvých troch v kaţdej kategórii pohár +pre víťaza 100 bodový skipas a ostatní
darček od sponzorov podujatia
Uzávierka prihlášok: nedeľa 21.1.2018 o 9:30 hod
Doprava: Individuálna, autom: Svit, odbočka pri Mäsopriemysle, Lopušná dolina
Kancelária pretekov: objekt pokladne v stredisku
Informácie: 0903 994 320

Zdravotná služba: stredisko Lopušná dolina
Vyhodnotenie: cca 13:00 v cieľovom areáli pretekov
Upozornenie: Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečie.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých
snehových podmienok. Usporiadateľ nepreberá ţiadnu zodpovednosť za úrazy a
škody počas tréningu a pretekov.

!!!Dôležité!!!
!!!Pre všetky kategórie je povinná ochranná prilba!!!
TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Disciplína: Obrovský slalom jedno kolo
Kategórie:
Kategória
Superbaby
Predžiaci
Žiaci
Juniori
Muži a ženy
Starší muži a ženy
Seniori muži a ženy

Číslo
kategórie
0
1
2
3
4
5
6

Narodení od
roku
2010
2009
2005
2001
1997
1987
1967

do
roku
2014
2006
2002
1998
1988
1968
1918

Poznámka:
Pretekári na snowboarde budú vyhodnotení samostatne.
Protesty: do 15 min. po zverejnení neoficiálnej výsledkovej listiny danej kategórie
Vedúci časomiery: Vladimír Boža
Trať: Lopušná dolina
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
21.1.2018
8:00 - 9:00 prezentácia v kancelárii pretekov
prevzatie štartových čísel, lístky na vlek v pokladni strediska
8:30 - 9:30 rozjazdenie a voľné jazdy mimo pretekovej trate
9:00 - 9:45 prehliadka trate OS
10:00 - štart
cca 13:00 vyhodnotenie pretekov
Upozornenie:
Kategória SUPER baby bude mať štart o 12:00 hod na malom detskom svahu oproti
pokladni. Ocenení budú všetci pretekári, ktorí zdolajú trať.
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Ing. Ľubomír Kozubík
Predseda organizačného výboru: Ing. Igor Tropp
Veliteľ bránkových rozhodcov: DobiasRemus
Veliteľ trate: Šebest Rudolf
Stavba trate: tréner ŠK JUNIOR SKI Poprad

Vo Svite 9.1.2018

