V y p s á n í 35. r o č n í k u z áv o d u

SKI REGATA Jablonec n. N.
CTL: 101731
Pořadatel:
Místo konání:
Termín:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Kategorie:
Počet rozjížděk:
Trať:

JO TJ Delfín Jablonec nad Nisou
Jablonecká přehrada – loděnice na Tchajwanu
9 – 10. 10. 2010
Jan Štěpánek
Jaromír Rydlo
Rac, Fun
5 v jachetní části a jedna cyklistická časovka do vrchu.
2x trojúhelník + stoupačka – dle povětrnostních podmínek
Pro třídu FUN bude trať postavena individuálně.
Podmínky účasti:	Platná závodní licence s potvrzením lékaře, cyklistická přilbav časovce kol do vrchu.
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní náklady a nebezpečí a souhlasí, že
v případě vlastní či cizí újmy nebudou požadovat na pořadatelích náhrady škod.
Bodování:
Dle soutěžního řádu ČSJ pro rok 2010
Startovné:
Dospělí 300 Kč, dorostenci 200 Kč v ceně startovného je tričko s logem závodu
Parkování:
Zajištěno v areálu pro účastníky závodu a doprovodných akcí
od pátku 8. 10. – 18.00 hod, do neděle 10.10. – 18.00 hod.
Časový program:
Pátek 8. 10.
18.00 hod. – posezení v klubovně, promítání
Sobota 9. 10.
8.00 hod. – zahájení přijímání přihlášek
		
11.00 hod. – zahájení závodu
		
11.30 hod. – start 1.rozjížďky
		
20.00 hod. – společenský večer
Neděle 10. 10.
9.00 hod. – start další rozjížďky
		
13.00 hod. – poslední možný start
		
14.00 hod. – ukončení závodu a vyhlášení vítězů
Časovka horských kol bude zařazena dle povětrnostních podmínek.
Doprovodný program: Vyhlídkové projížďky na plachetnici.
Občerstvení v průběhu celé akce přímo v místě konání, v areálu není k dispozici pitná voda.
Sponzoři závodu:

ABB Elektro – Praga s. r. o.
FUNSTORM
DORINT GROUP

Závod se uskuteční za finanční podpory Města Jablonce nad Nisou v rámci projektu:
JABLONEC NAD NISOU 2010
Mediální podpora akce zajištěna. Pro vítěze v každé kategorii jsou připraveny atraktivní ceny.
Za organizátora:

Jan Štěpánek, ředitel závodu

