Propozice
Hero Season Trophy Tour 2019 - Špindlerův Mlýn
Pořadatel

Melida, a.s. ve spolupráci Tatry Mountain Resorts, a.s.

Lokality a termíny

SZCZYRK 3.3.2019
ŠTRBSKÉ PLESO 16.3.2019
TATRANSKÁ LOMNICA 23.3.2019
ŠPINDLERŮV MLÝN 30.3.2019
JASNÁ 30.3.2019

Startovní kategorie

DĚTI děvčata ve věku od 6 do 11,99 let
DĚTI chlapci ve věku od 6 – 11,99 let
JUNIOŘI děvčata ve věku od 12 do 17,99 let
JUNIOŘI chlapci ve věku od 12 do 17,99 let
ŽENY ve věku od 18 do 49,99 let
MUŽI ve věku od 18 do 49,99 let
MASTERS ženy 50 +
MASTERS muži 50 +
Handicap pro lyžaře se závodní historií a lyžařské instruktory +3 sec.

Disciplína

2-kolový obří slalom

Trať

Svatý Petr - Malý hank,

Technické zabezpečení

Skiareál Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn

Startovné Česko

• 125 CZK online registrační poplatek na www.gopass.cz pro držitele
CHYTRÉ SEZÓNKY
• 250 CZK online registrační poplatek na www.gopass.cz pro ostatní/
všechny věkové kategorie
V případě nenaplnění celé kapacity závodu prostřednictvím
na www.gopass.cz bude možné zakoupit startovné na místě v den konání
závodu, cena startovného na místě 375 CZK/ pro všechny závodníky
(včetně držitelů CHYTRÉ SEZÓNKY). Kapacita závodu je omezená, proto
doporučujeme všem závodníkům, aby si zajistli místo předem
na www.gopass.cz.

Startovné SLOVENSKO

• 5€ online registrační poplatek přez www.gopass.sk pro držitele CHYTRÉ
SEZÓNKY
• 10€ registrační poplatek přez www.gopass.sk pro ostatní/ všechny
věkové kategorie
V případě nenaplnění celé kapacity závodu prostřednictvím
na www.gopass.cz bude možné zakoupit startovné na místě v den konání
závodu, cena startovného na místě 15€/ pro všechny závodníky (včetně
držitelů CHYTRÉ SEZÓNKY). Kapacita závodu je omezená, proto
doporučujeme všem závodníkům, aby si zajistli místo předem
na www.gopass.cz.

Startovné POLSKO

• 20PLN online registrační poplatek přez www.gopass.sk pro držitele
CHYTRÉ SEZÓNKY
• 40PLN registrační poplatek přez www.gopass.sk pro ostatní/ všechny
věkové kategorie
V případě nenaplnění celé kapacity závodu prostřednictvím
na www.gopass.cz bude možné zakoupit startovné na místě v den konání
závodu, cena startovného na místě 60 PLN/ pro všechny závodníky
(včetně držitelů CHYTRÉ SEZÓNKY). Kapacita závodu je omezená, proto
doporučujeme všem závodníkům, aby si zajistli místo předem
na www.gopass.cz.

Startovní čísla

Startovní čísla budou vydáváno účastníkům v den události v čase 8:30 10:00. Vratná záloha za startovní číslo činí 200 CZK, závodníkovi bude
částka vrácena ihned po odevzdání startovního čísla pořadateli. Každý
závodník je povinen v den závodu navštívit stan registrace, ve kterém si
vyzvedne přiřazené startovní číslo a podepíše souhlas s účastí v závodu
na vlastní nebezpečí, zároveň svolení pořadateli k vytvoření
audiovizuálního a fotografického výstupu ze závodu.

Lanovky

Každý účastník závodu musí mít platný skipas (cena skipasu není
zahrnutá v ceně startovného)

Časový harmonogram

8:30 - 9:30 prezence, výdej startovních čísel
9:30 - 10:00 prohlídka tratě (v případě dobrých podmínek proběhne
prohlídka přímo v trati jízdou v pluhu, v případě nepříznivých podmínek
proběhne prohlídka mimo závodní trať)
10:00 start 1. kola závodu, startuje se podle pořadí jednotlivých kategorií
v posloupnosti od dětských kategorií k masters kategorii.
12:30 start 2. kola závodu, startuje se podle pořadí jednotlivých kategorií
v posloupnosti od dětských kategorií k masters kategorii
14:30 předpokládané ukončení závodu
15:00 vyhlášení vítězů
Výsledková listina bude zveřejnena v místě konání závodu a zároveň
bude zveřejněna na webové stránce střediska www.skiareal.cz.

Časomíra

Skiareál Špindlerův Mlýn

Ceny

Vyhodnocení prvních tří závodníků v každé kategorii

Různé

Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozpisu závodu, které budou
zveřejněny při prezenci
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody, které by mohly
účastníkům akce vzniknout během závodu

Záchranná služba

Horská Služba Krkonoše

