
z pověření KSL MSL pořádá krajský přebor, volný závod 

v běhu na lyžích klasickou technikou

ROZPIS ZÁVODU

 
 

 
 

Datum:   sobota 23. 1. 2016 

Místo konání:     Flemda Aréna,  Sokolovská ulice , Rýmařov  

Způsob běhu:      klasicky „K”  

Starty:       intervalové po 30ti s  

Kategorie a disciplíny:    Benjamínky   2008 a mladší  500 m 

    Benjamínci   2008 a mladší  500 m 

    Nejmladší žačky   2006-2007  1 km 

      Nejmladší žáci   2006-2007  1 km 

      Žačky mladší       2004-2005  2 km 

      Žáci mladší    2004-2005  3 km 

      Žačky starší    2002-2003  3 km 

      Žáci starší    2002-2003  4 km 

      Dorostenky mladší     2000-2001  4 km 

      Dorostenci mladší      2000-2001  5 km 

      Dorostenky starší       1998-1999  5 km 

      Dorostenci starší        1998-1999  7 km 

      Ženy a juniorky   1997 a starší   5 km 

      Muži a junioři   1997 a starší   10 km 

Pořadatel má právo na změnu délky tratí !
 

Podmínky účasti:    Členové SLČR - platný průkaz pro rok 2016 s platnou lékařskou prohlídkou.    
             Nečlenové SLČR startují na vlastní nebezpečí.

 Úhrada:    Na náklady vysílající složky. 

Přihlášky:   e-mailem na adresu rdry@email.cz, do čtvrtka 21. 1. 2016 - 18.00 hod.

Pro urychlení prezence prosíme o přesné a včasné přihlášky. Děkujeme. 

   

Závodní kancelář:    V objektu areálu zahrady Flemda aréna Rýmařov 

 ŠOPÍK reklama & propagace

Město Rýmařov

www . Ski Klub Rymarov . cz



Ceny:      První tři ve všech kategoriích získávají diplom, medaili a věcnou cenu  
   /dle možností pořadatele / 

Občerstvení:     v cíli čaj 

Startovné:     neplatí benjamínci(ky) a n . Členové KSL a SLČR 30,- Kč, ejmladší žáci/žačky
nečlenové 50,- Kč   

Lékařská služba:    Zabezpečena na místě  

Zrušení závodu:    V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být závod  
zrušen nejpozději den před konáním závodů. Z těchto důvodů je  
nutné uvést v přihlášce kontakt, kam je možné tuto zprávu zaslat.    

Časový rozpis závodu  

Prezence:     od 8:00 do 9:30 hod. v závodní kanceláři 

Start závodu:     první kategorie  10:00 hod.  

Vyhlášení výsledků:    nejpozději ½ hod. po doběhnutí poslední kategorie  

Protesty:     dle pravidel SLČR  

Poznámky:    Za ztrátu startovního čísla účtuje pořadatel 300,-Kč  

           Parkování na parkovišti areálu vedle rybníka  

           Další bližší informace na internetových stránkách    

   www.skiklubrymarov.cz  nebo na tel.: 775 295 599    

Činovníci závodu  

Ředitel závodu:        

Hlavní rozhodčí:        

Sekretář závodu:       

Velitel tratí:

Tento rozpis byl schválen STK KSL MSL:  Jan Zaoral, 13. 1. 2016

 ředitel závodu        hlavní rozhodčí  

  

Ing. Pavel Kolář

Ing. Josef Žižka

Renata Baslarová

František Kovářík            

Ing. Pavel Kolář       Ing. Josef Žižka  


