
Silvini skiroll (c)up Ještěd – výjezd do nebe
Propozice závodu

  1.ročník 29.09.2013

Pořadatel
Silvini Ski Trab team (http://skitrabmara.webnode.cz/ )

Program závodu
Prezentace: 29.09.2013 od 12:00 v místě startu
Start: Janův Důl - 13:15 hlavní kategorie, 13:20 volná technika a 13:25 in-line s holemi
Rychlostní prémie: cca. na 4,5 km prémi restaurace Horka
Cíl: Ještěd – konec asfaltu do 15:15 – limit závodu
Vyhlášení výsledků: po skončení závodu – nejpozději v 15:30 na parkovišti Ještědka

Podmínky závodu
Závodu se každý účastní na vlastní nebezpečí a předem přísahá na svoji lyžařskou čest, že při závodě bude 
postupovat čestně a bude ctít pravidla slušného lyžování a chování.
Během závodu bude na řádný průběh dohlížet několik utajených kontrol.
Zároveň se každý zavazuje, že bude dodržovat pravidla silničního provozu a bude se v
úseku Výpřež-Ještěd pohybovat po pravé straně komunikace.
Povinná je ochranná přilba.

Občerstvení
Během závodu z vlastních zásob nebo v restauračních zařízeních podél trati.
Na Výpřeži bude umístěna občerstvovací stanice s nápoji Enervit.
V cíli zdarma čaj a tatranka.

Ceny
Prvních pět mužů v hlavním závodě a první tři v ostatních kategoriich obdrží věcné ceny od sponzorů.
První na rychlostní prémii obdrží cenu od sponzora.
Závod je součástí nově vzniklého seriálu závodu na kolečkových lyžích Czech Rollski Classics 2013, pro jehož 
celkového vítěze jsou připraveny kolečkové lyže Swenor a hole Swix Triac.
Při vyhlášení výsledků proběhne tombola o další hodnotné ceny.

Zázemí
Parkování na startu v obci Janův Důl, cca. 1km před cílem na parkovišti Ještědka (100 Kč/den).
Z prostoru startu pojede nahoru 5 min před startem vozidlo s věcmi na převlečení. Každý
závodník dostane na startu pytel na věci označený číslem. V cíli mu bude vydán proti
startovnímu číslu.
Z cíle na parkoviště Ještědka pojede dle možností mikrobus, převoz na start až po
vyhlášení výsledků za cenu 50 Kč/os.
Za posledním závodníkem pojede sběrný vůz, do kterého je možné dát náhradní hole pro
případ zlomení či ztráty bodce.

Více informací najdete na http://www.boboloppet.com/koleckove-lyze/ 
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