Závody v běhu na lyžích
Českomoravský pohár a náborový závod
Oddíl lyžování TJ Žďár nad Sázavou

Pořadatel :

Z pověření KSL ÚBD Vysočina

Datum konání :

sobota 6. ledna 2018 - start první kategorie v 10°°hod.

Místo konání :

Ski areál Martina Koukala – Pilská nádrž,
Žďár nad Sázavou - Zámek

Způsob běhu :

volně ; kategorie předškolní, minižáci (kyně), žactvo
nejmladší - klasicky

Kategorie a délky tratí :
Kategorie
Předškolní-benjamínky
Předškolní-benjamínci
Minižákyně
Minižáci
Žákyně nejmladší
Žáci nejmladší
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci
Mladší dorostenky
Mladší dorostenci
Starší dorostenky
Starší dorostenci
Ženy + juniorky
Muži + junioři
Veteráni - ženy + muži

Starty :

Ročník
2012 a ml.
2012 a ml.
2010 – 11
2010 - 11
2008 – 09
2008 – 09
2006 – 07
2006 – 07
2004 – 05
2004 – 05
2002 – 03
2002 – 03
2000 – 01
2000 – 01
1999 a st.
1999 a st.
1978 a st.

Délka tratě
100 m kl
100 m kl
300 m kl
300 m kl
1 km kl
1 km kl
2 km
2 km
3 km
3 km
4 km
5 km
5 km
7 km
5 km
10 km
10 km

všechny kategorie hromadně

Startující : závodníci a závodnice bez omezení VT s platnou lékařskou
prohlídkou
Přihlášky : zasílejte do 5.1.2018 (do 12 hod) na adresu :
e-mail : p.kamensky@tiscali.cz
Přihlášky v místě startu - do 9°°hod. za startovné 100 Kč
V přihlášce uveďte kontakt na vedoucího závodníků (tel., e-mail)
pro případné změny (místo konání, zrušení závodů …). V případě
špatných sněhových podmínek bude závod odvolán v pátek
5.ledna 2018

Prezentace :

v závodní kanceláři v místě startu závodu do 9,15 hod

Startovné :

žactvo 30 Kč, dorost a dospělí 50 Kč za každého
přihlášeného závodníka, nečlenové SLČR dvojnásobné
startovné
Přihláška v místě startu - startovné 100 Kč

Lékařská služba : Poliklinika Žďár nad Sáz

Ceny :

první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom

Předpis :

závodí se podle Pravidel lyžařských závodů ČR a soutěžní
řádu KSL – Kraj Vysočina 2017-2018

Časový rozpis :

8,00 – 9,15 prezentace a výdej startovních čísel
10,00 start první kategorie

Různé :

Všichni závodníci, činovníci a diváci se zúčastní závodu na
vlastní nebezpečí. K parkování využívejte velké odstavné
parkoviště před hrází Pilské nádrže (cca 300m od startu).
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit délku tratí dle
aktuálních sněhových podmínek!

Ředitel závodu:

Hynek Humlíček

Hlavní rozhodčí:

Luboš Macháček

Zástupce KSL-UBD Vysočina:
Zpracování výsledků:

Pavel Kamenský

Sekretář závodu:

Iva Bradáčová

Velitel tratí:

Josef Holemář

