Lyžařské závody v obřím slalomu„Bázumský pohár 2017
VII. ročník.
Propozice, základní informace
____________________________________________________________
Termíny :
28.ledna 2017 Horní Vltavice
11.února 2017 České Žleby
25.února 2017 Strážný
11.března 2017 Kubova Huť
Náhradní termíny budou upřesněny, dle sněhových podmínek
Garantem závodu je mikroregion Horní Vltava – Boubínsko
Pořadatelé dále jsou Ski areály a obce : obec Stožec – Ski České Žleby, Kubova Huť, Horní
Vltavice a Strážný
Závod je určen pouze pro neregistrované lyžaře, pro žáky základních škol na území
mikroregionu. Závod má za cíl pomoci rozvoji alpského lyžování v malých SKI areálech
Šumavy s tím, že každý lyžař si tímto způsobem může vyzkoušet jízdu v závodní trati.
Soutěžní kategorie jsou pro chlapce i dívky stejné.
I. Kategorie narození od r.2010 včetně
II. Kategorie narození od r.2007 do r.2009
III. Kategorie narození od r.2004 do r.2006
IV. Kategorie narození od r.2000 do r.2003
(šestnáctiletí se mohou zúčastnit pouze ti, kteří končí v daném roce povinnou školní
docházku)
Pravidla závodů :
Závodní disciplína je obří slalom na dvě kola.
Pokud závodník nedojede první kolo, nebude vyřazen a může nastoupit do kola druhého.
Děti do 5. let věku mohou jet v doprovodu rodiče, započítává se čas dítěte, které musí
protnout cílovou pásku první.
Pokud neprojede brankou je z kola vyřazen, v případě, že se vrátí k brance a tím protne
spojnici branek může pokračovat v závodě.
Jednotlivé závody v areálech jsou hodnoceny tak, že závodník, který získá nejlepší čas se
stává vítězem daného závodu.
Bázumský pohár získá závodník, který dosáhne po součtu nejlepší umístění ze tří závodů ze
čtyř uskutečněných
Hlavní rozhodčí: Ladislav Beran
Ředitel závodu: ing. Zdeňka Lelková, předsedkyně mikroregionu
Tratě v Českých Žlebech, Strážném a Horní Vltavici staví Jiří Tairich na Kubově Huti
pořadatelé.
Traťový komisaři budou určeni z řad rodičů a dobrovolníků.
Po dobu závodu bude poskytnut pro závodníky v jednotlivých areálech vlek zdarma,
podmínkou je mít viditelně startovní číslo.
Po dobu závodu jsou všichni závodníci povinni dodržovat pokyny pořadatele a dodržovat
deset pravidel FIS EU pro sjezdové lyžování.

Všechny závody jsou měřeny elektronicky.
Registrace začíná vždy v 08.30 a končí v 09.30 hodin
Start prvního závodníka je vždy v 10.00 hodin.
Startovní číslo, které bude závodníkovi přidělené platí pro všechny závody v tom roce.
Startovní číslo se po každém závodě vrací!!!
Každý závod je hodnocen individuálně, uděluje se účastnický list a diplom
Protest je možné podat do půl hodiny po skončení závodu u hlavního rozhodčího.
Všichni závodníci jsou povinni mít helmu.
Doporučujeme i páteřní chránič, neboť většinou se pojede na umělém sněhu, který může
být hodně tvrdý.
Závod absolvuje každý závodník na vlastní nebezpečí (doporučujeme vlastní pojištění)
Ostatní informace:
Startovné činí 50,- Kč na každý závod. Výtěžek ze startovného bude použit na úhradu
provozních nákladů závodů.
Zdravotnickou službu zabezpečí pořadatel s Horskou službou a ISS NP Šumava.
Pokud nastanou změny pořadatel závodu o všem bude informovat na místě konání
jednotlivých závodů.
Ceny za Bázumský pohár za celkové výsledky budou uděleny po posledním závodě. Celkový
vítěz získá putovní Bázumský pohár, medaili diplom a věcnou cenu od mikroregionu Horní
Vltava-Boubínsko.
Veškeré dotazy směrovat na Ladislava Berana (ladislav.beran@gmail.com )
event. paní Zdenku Lelkovou ( mikro.hvb@seznam.cz )
Generální sponzor : Městys Strážný, který podporuje zimní sportovní aktivity dětí a
mládeže v části regionu HVB
Jednitliví sponzoři: budou zveřejněni samostatně v areálu každého závodu
Mediální partner: JVP kabelová televize, Prachaticko News a Šumava Net.
Pořadatelé závodu si vyhrazují právo, že v případě nepříznivého počasí, nebo jiných
technických potíží závod zrušit a uskutečnit jej v náhradním termínu.

