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Slalom RACE Nr.1 
(závod ve slalomu) 

 
1) TERMÍNY:  
 
První trénink So 05.12.2015 od 20.00 
Druhý trénink So 12.12.2015 od 20.00 

Hlavní závod  So 19.12.2015 od 13.00 
 

- Tréninky trvají vždy 1 hodinu 
- Nejedná se o standardní výukovou hodinu 
- Před počátkem tréninku, nebo na dotaz, bude vysvětlen jeho průběh 
- Závod se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 15 závodníků 

 
2) STARTOVNÉ: 
Startovné na závod je 1 400,- Kč. V ceně startovného jsou i tréninky. 
Do závodu se lze přihlásit kdykoliv – uzavírka přihlášek je do 18.12.2015. 

Startovné je nutno uhradit předem na recepci SKIARENY. Je zde možnost startovné zakoupit 

formou dárkových poukazů! 

Pozor: Startovné se nevrací z důvodu zrušení závodů, či tréninků ze strany závodníka a 

v případě zásahu vyšší moci ze strany pořadatele. 

3) PODMÍNKY ÚČASTI: 
Jedinou podmínkou účasti, je mít uhrazené startovné.  
 
4) KATEGORIE: 
Kategorie nejsou, startovní pole není nijak děleno. Závodí všichni, proti všem.  
 
5) PROGRAM 
13.00 - 14.00 Prezentace 

14.20 - 14.30 Losování startovního pořadí pro kvalifikaci 

14.30 Start závodu 
 
Vyhrazujeme si právo na změnu času.  

http://www.skiarena-milovice.cz/


Akademie Akrobatického Lyžování 
 
 

Těšíme se na Vás! 
 
Tým Skiareny Milovice, AAL. 
 

 
 
6) DISCIPLÍNY A POSTUP: 

1 KOLO - KVALIFIKACE Vhazuje se 15 kuželů. Sjezdovka má 75% rychlost, sklon určí instruktor 

Startují všichni 

2 KOLO – HLAVNÍ Vhazuje se 20 kuželů. Sjezdovka má 80% rychlost, sklon z prvního kola. 

Postupují do něho všechny platné pokusy z prvního kola 

3 KOLO – MALÉ FINÁLE Vhazuje se 30 kuželů. Sjezdovka má 85% rychlost, sklon určí instruktor. 

Postupuje do něho 6 nejlepších závodníků z druhého kola 

4 KOLO – FINÁLE  Vhazuje se 40 kuželů. Sjezdovka má 95% rychlost, sklon určí instruktor. 

Postupují do něho tři nejlepší z malého finále 

 
7) PRAVIDLA: 
 

- Kužely nahazuje instruktor s podavačem v nepravidelných intervalech, ale 
v podobném rytmu – nelze garantovat přesnost vhozu. 

- Špatně nahozený kužel je počítán jako platný 
- Neprojetí kuželu oběma lyžemi po koberci, nebo očividně mimo kužel s nadzvedlou 

vnitřní lyží je trestáno 1 bodem.  
- Za 3 trestné body v jednom kole následuje diskvalifikace a vyřazení.  
- Za nedokončení kola je též diskvalifikace.  
- Startuje se od nejhoršího závodníka (dle počtu trestných bodů) 
- Ve finálovém kole rozhoduje pravidlo „náhlé smrti“ – chyba znamená okamžité 

vyřazení 
- Finálové jízdy pokračují až do posledního nevyřazeného závodníka 
- Slalom lze projíždět libovolným stylem, jeli v souladu s výše uvedenými pravidly. 

 

8) ZÁVĚREČNÉ POŘADÍ: 
 
Závěrečné pořadí je určeno ze součtu trestných bodů. V případě nerozhodného 
výsledku – rozhodne jedna jízda v daném kole se systémem náhlé smrti.  
 

9) VÝHERNÍ CENY: 
1. MÍSTO Zcela nové lyže s vázáním od značky Sporten 

2. MÍSTO Zcela nové prkno od značky Sporten 

3. MÍSTO 50% sleva na 2 další hodiny 
 

 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK je osobně, na recepci SKIARENY Milovice, a to kdykoli v otevírací době, 
nebo emailem na objednavky@skiarena-milovice.cz 
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