STRUČNÁ PRAVIDLA
S ČT SPORT NA VRCHOL – HVĚZDIČKA 10. SÉRIE

HVĚZDIČKA – DĚTSKÝ ZÁVOD V DOSPĚLÉ TRATI
Změny v pravidlech pro letošní sezónu
Závodí se opět ve třech věkových kategoriích, dívky a chlapci společně.
• Do tohoto závodu se mohou přihlásit děti od 6-ti do 14-ti let.
Pro starší je určen závod dospělých.
• Registrace proběhne v centrálním stanu, stejně jako registrace pro dospělé.
Zde dostane závodník i startovní číslo.
• Závodník a jeho zákonný zástupce při registraci podepíše souhlas s podmínkami soutěže, obdrží zapůjčené startovní číslo a může závodit. Nejpozději po
skončení závodu je každý účastník povinen startovní číslo vrátit. Pokud tak neučiní, je organizátor oprávněn na účastníkovi vymáhat pokutu ve výši 1.000 Kč.
• Stejně jako závod dospělých i závod dětí v dospělé trati je určen pro lyžaře
amatéry. Účastník nesmí být držitelem závodního FIS kódu v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního) – možno ověřit na webu Mezinárodní lyžařské federace (www.fis-ski.
com). V praxi to znamená, že kdo je v této oficiální databázi (byť s neaktivním
FIS kódem), nesmí se závodu zúčastnit.
• Účastník také nesmí být držitelem kódu Svazu lyžařů ČR v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního) – možno ověřit v aplikaci alpského úseku na webu Svazu lyžařů ČR
(www.czech-ski.com). Pouze tyto dvě oficiální databáze na webech FIS a SLČR
jsou určující pro posuzování oprávněnosti startu jednotlivých soutěžících.
• Děti s kódem FIS nebo které jsou registrovány v závodním klubu lyžování pod
SLČR, se mohou závodu zúčastnit pouze mimo soutěž. Je povinností rodičů tuto
skutečnost nahlásit u registrace. Po zkušenostech z minulého ročníku budeme
děti prověřovat ještě před vyhlášením výsledků závodu.

• Pozor! Děti, které nejsou zaregistrovány v klubu, ale pouze s klubem trénují,
se závodu účastnit mohou.
• Dětský závod hvězdička je rozdělen do tří kategorií:
1. Děti 6–8 let (dívky a chlapci)
2. Děti 9–11 let (dívky a chlapci)
3. Děti 12–14 let (dívky a chlapci)
• Systém dětského závodu hvězdička bude probíhat v trati paralelního slalomu
na čas. Obě tratě mají vlastní časomíru. Každé dítě může jet v určeném časovém
rozmezí (9:30–12:30) maximálně 3 soutěžní jízdy, ovšem je nutné, aby alespoň jednou získalo čas z červené i z modré tratě. Účastník sjede stanovenou
trať vždy v souladu s pravidly FIS. Výsledky musí průběžně sledovat na výsledkové tabuli v cíli.
• 2 děti s nejlepšími součty svých nejrychlejších časů z modré i červené tratě
postupují do vyřazovací části.
• V dětském pavouku se pojede pouze finále, a to vždy na jednu jízdu.
Závodník s nejlepším časem si bude vybírat „barvu tratě“.
• Vyhlašují se tři nejrychlejší účastníci v každé věkové kategorii. Vyhlášeni obdrží
diplom a věcné ceny.
• Každý účastník musí dodržovat pravidla bezpečnosti – na startu, na trati
i v cílovém prostoru. Každý účastník závodu musí mít ochrannou helmu.
• Účastník se musí seznámit s podmínkami soutěže a souhlasit s nimi.
• Účastník musí být v případě úspěchu k dispozici České televizi po dobu
konání akce, pokud odmítne „denní vítěz“ spolupráci s ČT po dobu závodu,
stává se „denním vítězem“ další v pořadí.

