
Orelský ústřední závod ve slalomu
Stupava

Obecná pravidla
Pořadatel: Jednota Orel Halenkov – Huslenky

Termín konání: Sobota 4. 3. 2023

Místo konání: Stupava

Řídící komise: Ředitel závodů br. Eduard Maňák
Hlavní rozhodčí: br. Jiří Kořenek

Kontrolní a 
apelační komise:

Členem komise je ředitel soutěže, garant TVR Orla a zástupce účastníků

Přihlášky: Přihlásit soutěžící lze pouze předem:
E-mailem: Jiří Kořenek halenkovhuslenky@orel.cz
Textovou zprávou: Jiří Kořenek 733 311 210
Uzávěrka přihlášek 2. 3. 2023 v 16.00 hod.

Gestor: br. Eduard Maňák

Omluvení 
neúčasti:

přihlášené účastníky lze omluvit do čtvrtku 2. 3. 2023 16.00 hod. včetně
na tel.: 733 311 210 (p. Kořenek) nebo
na e-mail: halenkovhuslenky@orel.cz

Časový 
harmonogram:

7:45 – 8:45 prezence účastníků závodů
9:00 seznámení s tratí
9:30 start závodů
12:00 - 14:00 Vyhodnocení závodů

Stravování: možnost občerstvení v blízkosti areálu

Ochrana osobních
údajů:

S odvoláním na znění  Nařízení  Evropského parlamentu  a  Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů
pořadatel  prohlašuje,  že  osobní  údaje  uvedené  na  soupisce  budou
použity  pouze  za  účelem přípravy,  průběhu a  vyhodnocení  výsledků
závodu.

Jízdné a startovné: Jízdné si hradí každý soutěžící samostatně.
Startovné 200,- Kč, hradí se na místě při prezenci.

mailto:halenkovhuslenky@orel.cz


Kategorie

Kategorie Rok narození

U7 (myšáci) 2017 a mladší

U7 (myšky) 2017 a mladší

U10 (přípravka chlapci) 2014 – 2016

U10 (přípravka dívky) 2014 – 2016

U12 (mladší žáci) 2012 – 2013

U12 (mladší žačky) 2012 – 2013

U14 (starší žáci) 2010 – 2011

U14 (starší žačky) 2010 – 2011

U16 (dorostenci) 2008 – 2009

U16 (dorostenky) 2008 – 2009

Muži 2007 a starší

Ženy 2007 a starší

Technická ustanovení

Podmínky účasti: Členové i nečlenové Orelské jednoty

Protesty: Protest podá účastník přeboru u ředitele přeboru s poplatkem 1000,- Kč 
před oficiálním ukončením přeboru. Konečný verdikt vydá odpovědná 
komise.

Složení výpravy: Počet startujících není omezen. Soutěžící ve věku do 18 let s 
doprovodem dospělého

Systém závodů: Ústřední akce probíhají  dle pravidel  soutěžního řádu Orla.  Závodí se
podle  pravidel  pro  sjezdové  lyžování.  Závod  se  jede  na  jedno  kolo.
Celkový  maximální  počet  závodníků  je  100.  V  případě,  že  bude v
některé kategorii  osamocený závodník,  může být zapsán do kategorie
vyšší.  Každý závodník se účastní  na vlastní  nebezpečí.  Vyhodnoceni
budou vždy první tři v každé kategorii.

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo přizpůsobit organizaci, zmněnit podmínky
a průběh závodů dle aktuálních podmínek a situace v místě konání. Dále
si vyhrazuje právo zrušit závody z důvodů nepříznivých podmínek nebo
malé účasti do 3. 3. 2022 . Z těchto důvodů uveďte v návratce kontaktní
údaje (telefon, e-mail)


