SKP OLOMOUC, ODDÍL LYŽOVÁNÍ
Za finanční podpory města Olomouce a UNITOP ČR
Pořádá přespolní běh v lyžařském areálu Nová Ves u Rýmařova
Rozpis
Pořadatel:
Sportovní klub Olomouc – oddíl lyžování
Datum závodů:
neděle 3. listopadu 2013
Místo konání:
Lyžařský areál Nová Ves u Rýmařova
Kategorie a disciplíny:
Prckové
ročník 2009 a mladší
300 m
benjamínci
2008 – 2006
600 m
nejmladší žactvo
2005 – 2004
1 km
mladší žákyně
2003 – 2002
2 km
mladší žáci
2003 – 2002
3 km
starší žákyně
2001 – 2000
3 km
starší žáci
2001 – 2000
4 km (2+2)
mladší dorostenky
1999 – 1998
4 km (2+2)
mladší dorostenci
1999 – 1998
5 km (3+2)
starší dorostenky
1997 – 1996
5 km (3+2)
starší dorostenci
1997 – 1996
6 km (3+3)
juniorky
1995 - 1994
5 km (3+2)
ženy
1993 a starší
5 km (3+2)
junioři
1995 - 1994
9 km (3x3)
muži
1993 a starší
9 km (3x3)
policisté
bez věk. kat.
9 km (3x3)
policistky
bez věk. kat.
5 km (3+2)
Přihlášky: E-mailem: veselkae@centrum.cz do pátku 30. Října.2013. Přihláška musí
obsahovat jméno závodníka, datum narození, kategorii, TJ a VT. Dále pak e-mailovou adresu
vedoucího závodníků, na kterou budou oznámeny případné změny o konání závodů.
Prezentace: V prostoru startu a cíle dne 3.11.2013 v době od 7.30 do 9.30 hod., včetně vydání
startovních čísel.
Ceny: Vítězové a umístění na 2. a 3. místě získají diplom a drobnou cenu..
Protesty: Dle platných PLZ. Nutno podat písemně s vkladem 50,- Kč.
Zdravotní služba: V prostoru startu a cíle.
Časový rozvrh závodů:
7.30 – 9.30 hod. prezentace a výdej startovních čísel
10:00 START nejmladší kategorie a následně dalších kategorií
Různé: Závodníci, činovníci a diváci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za ztrátu
čísla se účtuje poplatek 200,- Kč. V prostoru cíle bude k dispozici čaj.
Případné dotazy: Jan Pečínka, tel 731 059 298
Činovníci závodu:
Jan Pečínka
ředitel závodu
Zbyšek Škrabal
hlavní rozhodčí
Pavel Lolek
velitel tratí
JUDr. Jan Pečínka v. r.
ředitel závodů

Zbyšek Škrabal v. r.
hlavní rozhodčí

