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21.-22.února 2019
1. Pořadatel:

Komise snowboardingu České asociace univerzitního sportu
ve spolupráci s Lyžařským areálem Dolní Morava

2. Termín:

21.-22.2.2019

3. Místo:

Lyžařský areál Dolní Morava

4. Disciplíny:

Snowboardcross (SBX) - kategorie muži, ženy
Paralelní slalom (PSL) - kategorie muži, ženy

5. Přihlášky:

6. Náklady:

7. Startovné:
8. Doprava

9. Ubytování

http://www.dolnimorava.cz/

do 15.2.2019 na rvobr@pf.jcu.cz
Účastníky přihlašuje vysílací složka (KTV, ÚTV apod.).
- přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, název
VŠ, datum narození, disciplíny, kontakt (email, telefon).
AM se mohou účastnit studenti akreditovaných vysokých škol v
ČR bez omezení věku či formy studia! Sportovec musí být
studentem vysoké školy, která ho přihlašuje, nebo na příslušné
škole ukončil studia v kalendářním roce 2018.
Po předložení příslušných dokladů bude na místě proplaceno
ubytování (maximálně 600,- Kč noc), vlakové jízdné, nebo při
cestě více jak tří osob autem cesta autem (nutno předložit kopii
velkého TP). Zároveň bude v letošním roce z prostředků ČAUS
hrazena i pernamentka (824,- Kč ).
V letošním roce se neplatí startovné, vše hrazeno z
prostředků ČAUS.
Autem: Lyžařský areál se nachází v obci Dolní Morava, přibližně
7 km na S od města Králíky.
Vlakem: 4 km vzdálená železniční zastávka Červený Potok
V resortu Dolní Morava a v okolních obcích se nachází celá řada
ubytovacích kapacit všech typů úrovní. Nicméně doporučujeme
včasnou rezervaci z důvodu časté obsazenosti.

10. Časový program
ČT 21.2.2019
9:00 – 15:00 možnost volných jízd v SBX trati
15:00 – 16:00 registrace Hotel Vista
16:00 SBX+PSL meeting + losování čísel Hotel Vista
17:30 – 18:00 Prohlídka PSL
18:00 – 19:00 Kvalifikace PSL
19:00 – finále PSL + vyhlášení vítězů
PÁ 22.2.2019

09:00 – 10:00 Trénink SBX
10:00 – 13:00 Rozjížďky SBX dle pavouka
13:00 – Finále SBX + vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů proběhne ihned po skončení finále v cílovém prostoru.
pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.
11. Odvolání závodů: V případě nepříznivých klimatických podmínek do
20.2.2018 e-mailem a zveřejněním na www.caus.cz
12. Tituly
Vítězové jednotlivých kategorií získají titul
“Akademický mistr ČR ve snowboardingu pro rok 2018“
13. Ceny
Medaile, diplomy, věcné ceny od partnerů
14. Protesty
15. Bezpečnost

Písemně do 30 minut po ukončení závodu s vkladem
500,-Kč bez nároku na vrácení při zamítnutí protestu.
Závodníci, trenéři a činovníci se účastní závodu na vlastní
nebezpečí. Každý závodník musí mít odpovídající vybavení,
použití ochranné přilby je povinné. Startovní čísla jsou povinná
pro trénink ve dne závodu a po celou dobu probíhajícího závodu.
Každý závodník musí mít vlastní pojištění.
Organizátoři nenesou zodpovědnost za zranění a materiální
škody vzniklé během závodu či mimo něj.

16. Organizační výbor Ředitel závodu
Sekretář závodu
Velitel trati, tech.delegát

Radek Vobr
Daniela Chlíbková
Václav Chlíbek

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
předseda komise snowboardingu ČAUS

