VODNICKÁ BRUSLE 2020 Vimperk
11. ročník
Datum konání: středa 17. června 2020, sportovně rekreační areál Vodník, Vimperk

Pořadatel: Fischer Ski Klub Šumava Vimperk, 1. máje 182, Vimperk 385 01
e-mail: info@skisumava.cz , www.skisumava.cz
Přihlášky: on-line registrace na http://www.skisumava.cz/ - do 16. června do 20 hod
v závodní kanceláři na Vodníku 17.června od 15:00 do 15:30 za poplatek 100,-Kč
Závodní tratě: in line dráha Vodník, délky 900m velké kolo, 500m malé kolo
Časomíra: čipová technologie – Sportsoft – www.sportsoft.cz
Start: hromadně
Ceny: první tři závodníci v každé kategorii diplom a věcné ceny
Služby zajištěné pořadatelem: závodníkům bude k dispozici WC a v cíli zajištěno
pití
Startovní čísla: každý závodník obdrží při prezenci startovní číslo a čip. Bruslaři bez
startovního čísla nebudou připuštěni ke startu. Po skončení závodu se čísla i čipy
vrací.
Pravidla: jsou povoleny brusle všech typů. Pro závod na kolečkových lyžích jsou
připraveny nové jednotné kolečkové lyže značky Fischer Carbonlite v počtu 15
párů, které budou zapůjčeny před startem. Závodníci jsou povinni mít během
závodu na hlavě přilbu, v závodě kolečkových lyží i brýle. Dále doporučujeme
použít chrániče zápěstí, loktů a kolen. Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za
zranění a případné ztráty a poškození výstroje. V případě nižšího počtu účastníků 5 a
méně si pořadatel vyhrazuje právo sloučení kategorií.

Kategorie:
In – Line :
MINI předžákyně
2015 a mladší
MINI předžáci
2015 a mladší
Předžačky
2013 a mladší
Předžáci
2013 a mladší
žákyně nejmladší
2011 a 2012
žáci nejmladší
2011 a 2012
žákyně mladší
2009 a 2010
žáci mladší
2009 a 2010
ženy
2008 a starší
muži
2008 a starší
Báječní rodiče s dětmi - štafeta

100m
100m
500m - 1malé kolo
500m - 1malé kolo
1 000m - 2 malá kola
1 000m - 2 malá kola
1 800m - 2 kola
1 800m - 2 kola
2 700m 3 kola
3 600m 4 kola
1400m - 1malé + 1velké kolo

Kolečkové lyže :
žákyně starší
žáci starší
dorostenky mladší
dorostenci mladší
dorostenky starší
dorostenci starší
juniorky a ženy
junioři a muži

1 800m 2 kola
2 700m 3 kola
2 700m 3 kola
3 600m 4 kola
4 500m 5 kol
6 300m 7 kol
4 500m 5 kol
7 200m 8 kol

2007 a 2008
2007 a 2008
2005 a 2006
2005 a 2006
2003 a 2004
2003 a 2004
2002 a starší
2002 a starší

Protesty: účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat
protest nejpozději do 15 minut od skončení závodu. Protest lze podat pouze písemně
a jen při složení částky 500,- Kč u hlavního rozhodčího. Při zamítnutí protestu
propadne poplatek pořadateli. Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti
diskvalifikovat účastníka závodu za následující přestupky: jízda bez přilby (brýlí),
jízda bez startovního čísla, nedodržení určené trati, nesportovní chování
Program :
15:00 – 15:30 prezence účastníků v závodní kanceláři Vodník
16:00 start závodu inline
16:50 start závodu na kolečkových lyžích
17:15 - Slavnostní vyhlášení výsledků
Uvedené časy jsou pouze orientační!!!
Ubytování : Možnost ubytování ve sportovně rekreačním areálu Vodník
http: // www.restaurace-vodník.cz

