Závody v běhu na lyžích
pohárový závod žactva královéhradeckého kraje
a veřejný závod
TJ Spartak Vrchlabí

ve spolupráci s TJ SVS Krkonoše
lyžařské oddíly

Rozpis závodů
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Technika běhu:
Kategorie a tratě:

Z pověření ÚBD KSL KHK – TJ SVS Krkonoše a TJ Spartak Vrchlabí
Sobota 21. 2. 2015
Vrchlabí – Vejsplachy
KLASICKY s intervalovým startem 30 s.
benjamínci dívky
benjamínci chlapci
předžákyně
předžáci
nejmladší žákyně
nejmladší žáci
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci

2009 a mladší
2009 a mladší
2007 a 2008
2007 a 2008
2005 a 2006
2005 a 2006
2003 a 2004
2003 a 2004
2002 a 2001
2001 a 2002

300 m
300 m
600 m
600 m
1,5 km
1,5 km
2 km
2 km
3 km
4 km

Start:

V 10.00 hodin první kategorie, po 30 s.

Přihlášky:

www.czech-ski.com do pátku 20. 2. 2015 – 12,00 hodin.

Losování:

Pátek 20. 2. 2015 v 17,00 hod. v ZŠ nám. Míru Vrchlabí.

Startovné:

Bude vybíráno při prezentaci, předškolní děti zdarma, nejmladší žactvo 10,- Kč, mladší a starší žactvo 20,- Kč.

Prezentace:

V místě startu od 8,00 do 9,30 hod.

Ceny:

Každá kategorie: 1. – 3. místo obdrží medaili diplom a drobné ceny.

Protesty:

Dle SŘ s vkladem 300,- Kč.

Různé:

V případě nedostatku sněhu bude závod zrušen nebo přeložen. O tom budou informace na
www.krkonose-vrchlabi.cz nebo na www.spartak-vrchlabi.cz
Závodí se dle pravidel lyžařských závodů a SŘ 2014/2015
Závodníci a jejich doprovod, členové ČUS jsou pojištěni na úraz souhrnnou smlouvou u pojišťovny VZP. Ostatní
se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Zdravotní služba – lékař v místě závodu.
Za nevrácené startovní číslo bude vysílající složce účtováno 300,- Kč.
Za odložené věci pořadatel neodpovídá.
Pořadatel má právo upravit délku tratí dle sněhových podmínek.

Ředitel závodu: Hana Sládková
Velitel tratí: Vladimír Špicar
Zástupce závodníků: Miroslav Paulů
Schváleno STK KHK dne 13.2.2015 – Bc. Michlová Jana

Parkování je možné pouze v kempu s příjezdem z Valteřické ulice a na parkovišti u pláže s příjezdem
z Pražské.
Platí přísný zákaz parkování a zastavování na hlavní silnici směrem na Špindlerlův Mlýn!!

Tento projekt je realizován za podpory města Vrchlabí.

