
VEŘEJNÝ ZÁVOD V OBŘÍM SLALOMU 

DYNASTAR OPEN CUP 

 HARRACHOV  

6. ROČNÍK SERIÁLU 2 ZÁVODŮ 

POŘADATEL:  CLASSIC SKI SCHOOL HARRACHOV 

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:   SPORTOVNÍ AREÁL HARRACHOV a.s., SKI KLUB PŘI CLASSIC SKI SCHOOL 

 HARRACHOV 

ŘEDITEL ZÁVODU: Vítězslav Poledno 

MÍSTO KONÁNÍ:  ČERVENÁ SJEZDOVKA HARRACHOV-RÝŽOVIŠTĚ 

TERMÍNY: HARRACHOV:   24. 1. 2015; 14. 2. 2015 

  PREZENTACE:     od 9:00 do 11:00 v prostoru cíle závodu. (Pořadatel si vyhrazuje právo na 

dřívější uzávěrku  přihlášek z důvodu omezeného počtu startujících.) 

KATEGORIE:        ročníky 2007  a mladší; ročníky 2006 – 2003; ročníky 2002 – 2000; ročníky 1999 a starší /dívky 

 – chlapci/ ženy – muži 

PRAVIDLA:  Závod je otevřený pro veřejnost. Všichni závodníci a diváci se účastní závodu na vlastní 

nebezpečí a jsou povinni mít uzavřené odpovídající pojištění. Pořadatel závodu nezodpovídá za 

zranění závodníků a diváků. Lyžařská přilba je povinná. Doporučujeme všem závodníkům 

chránič páteře.  

V kategoriích ročníků 2000 a mladších není závod nijak omezen. V kategorii od ročníku 1999 

a starších je závod určen pouze pro amatérskou lyžařskou veřejnost. Startující nesmí figurovat 

v žebříčku Rang liste FIS nebo ČSL od roku 2014 včetně.  

Závod je vypsán na 2 kola. Do pořadí se započítává lepší čas jen z jednoho kola. V případě 

shodného času vyhrává mladší závodník. Výsledek celého seriálu je vyhodnocen na základě 

součtu pořadí všech 4 závodů. V případě shodného výsledku rozhodne součet časů. V případě 

shodného součtu časů vyhrává mladší závodník. 

Vyhlášení výsledků proběhne co nejdříve po skončení závodu. Vítězové jednotlivých kategorií 

obdrží věcné ceny. Výsledky závodu najdete na www.classicskischool.cz 

a www.dynastaropencup.cz.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. 

STARTOVNÉ:        Pro všechny kategorie 150,-Kč přihlášené on-line předem. Platí se při prezentaci v den závodu.                               

  Při přihlášení v den závodu na místě je startovné 200,- pro všechny kategorie. 

 

http://www.classicskischool.cz/
http://www.dynastaropencup.cz/


CENY:   Vítězové všech kategorií obdrží věcné ceny. Vyhlášení výsledků celého seriálu proběhne 

14. 2. 2015, v den druhého závodu. 

PROTESTY: Protest je možné podat v cíli organizátorům závodu do 30 minut po skončení závodu a po 

zaplacení kauce  500,- Kč.  (V případě kladného vyřízení se složená kauce vrací.) 

ČASOVÝ ROZPIS:       9:45 prohlídka trati  

     10:15 start hlavního závodu 

     12:00 – 14:00  vyhlášení výsledků závodu a předání cen (závisí na počtu startujících) 

SPONZOŘI:            DYNASTAR; LANGE;  SPORTOVNÍ AREÁL HARRACHOV a.s.;  TOKO – Lissport; Classic ski school; 

www.levnelyze.cz;  

 

Případné dotazy na info@levnelyze.cz . 

                    

                     

  

 

 

 

 

http://www.levnelyze.cz/
mailto:info@levnelyze.cz

