Propozice veřejného závodu v běhu na lyžích

Zlatá lyže Šumavy 2019
konaného z pověření
Krajského svazu lyžařů Plzeňského kraje

Pořadatel:

SPORT CLUB PLZEŇ, z. s.

Datum:

sobota 23. února 2019

Místo konání:

standardní tratě TAZR, Belveder, Železná Ruda
(GPS: 49.1471181N, 13.2396067E)

Start:

od 11.00 hodin, starty hromadné po kategoriích
od předžactva po dospělé

Kategorie a disciplíny:
štafety smíšených dvojic (trojic) klasickou technikou
předžactvo (2009 a ml.)
2 x 0,4 km
mladší žactvo (2007 – 08) 2 x 1 km
starší žactvo (2005 – 06)
2 x 2,5 km
dorost (2001 – 2004)
2 x 5 km
dospělí (2000 a st.)
3 x 7,5 km
Účast alespoň 1 závodnice ve štafetě je u dospělých
podmínkou, u ostatních kategorií vysílací složka
sestavuje smíšené štafety přednostně.
Štafety mohou být klubové, krajské i smíšené.
Pořadatel si vyhrazuje právo volné závodníky nalosovat
do smíšených štafet (nejpozději při prezentaci v den
závodu).
Podmínky účasti: registrovaní závodníci SLČR i neregistrovaní (příchozí)
závodníci zdravotně způsobilí pro absolvování závodu
Přihlášky:
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na e-mailovou adresu vladislav.razym@volny.cz
nejpozději do 20. 2. 2019 s uvedením názvu štafety,
jména, příjmení, roku narození a sportovního klubu
závodníků (v požadovaném pořadí) a kontaktu na
přihlašovatele

SPORT CLUB PLZEŇ, Klatovská tř. 101, Plzeň, 301 00, Tel.: +420 739 389 513, www.scpl.cz, facebook.com/scplzen

Propozice veřejného závodu v běhu na lyžích

Zlatá lyže Šumavy 2019
konaného z pověření
Krajského svazu lyžařů Plzeňského kraje

Závodní kancelář:

chata Tatranu Železná Ruda, Belveder, Železná Ruda

Losování:

v závodní kanceláři v pátek 22. 2. 2019 od 18.00

Prezentace a výdej čísel:
v den závodu od 9.00 do 10.30 v závodní kanceláři
Startovné:

100 Kč za dvoučlennou, 150 Kč za tříčlennou štafetu
při přihlášení do 20. 2. 2019. Při přihlášení po 20. 2.
2019 je startovné dvojnásobné.
Startovné bude uhrazeno při prezentaci.
První tři štafety v každé kategorii obdrží věcné ceny
a diplom.

Ceny:

Různé:

Závodí se dle ustanovení tohoto rozpisu, Soutěžního
řádu SLČR pro běh na lyžích pro sezónu 2018/19 a
platných Pravidel lyžařských závodů ÚBD SLČR.
Za způsobilost zdravotního stavu sportovců odpovídá
vysílající složka, u neregistrovaných závodník sám, u
dětí jejich rodiče.
Účastníci závodu jsou pojištěni souhrnnou úrazovou
pojistnou smlouvou ČUS.
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude
zrušení závodu oznámeno všem vedoucím výprav do
čtvrtka 21. 2. 2019, 20.00 hodin.

Činovníci závodu:

ředitel závodu

Jakub Novák

hlavní rozhodčí

Jan Eisenreich

velitel tratí

Jan Horník

zdravotní služba

MUDr. Iveta Hanišová

sekretář závodu

Vladislav Razým
Mobil.:+420 723 963 291
E-mail: vladislav.razym@volny.cz
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