LYŽAŘSKÝ SPORTOVNÍ KLUB - LOMNICE NAD POPELKOU
ROZPIS

Poháru KSL Libereckého kraje
ve skoku na lyžích a v severské kombinaci
Pořadatel:
Datum:
Disciplíny:
Kategorie:
Místo závodu:
Podmínky účasti:
Předpis:
Zdr.zabezpečení:
Upozornění:
Odvolání závodů:
Závodní kancelář:
Přihlášky:
Výdej st.čísel:
Presentace:
Losování:
Časový program:

Upozornění:

LSK Lomnice nad Popelkou
18. 2. 2015 – (středa)
Skok na lyžích a severská kombinace
Předžáci roč 2009 a mladší
můstek K 3, běh 500m
Předžáci 2007 – 2008
můstek K 6, běh 500m
lyžařský areál v Popelkách - Lomnice nad Popelkou
startovat mohou všichni včas přihlášení závodníci s průkazem SLČR
a platnou lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku, ale také
závodníci bez průkazu SLČR, ale s potvrzením od lékaře
Závodí se dle Pravidel pro soutěže předžactva, schválených na jednání
KSL-SL+SK dne 29.1.2015
Sanitspol s.r.o. Lomnice nad Popelkou
Závodníci, činovnici, doprovod a diváci se závodů účastní na vlastní
nebezpečí
Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod z důvodu nedostatku sněhu
či jiných pořadatelem nezaviněných překážek a to 17. 2. 2015
na kontakty vedoucích výprav uvedených na přihlášce.
v lyžařském areálu v Popelkách
e-mail klub@lsklomnice.cz nejpozději do 17. 2. 2015
vždy 30 min. před zahájením oficiálního tréninku nebo závodu
v závodní kanceláři.
ve středu dne 18. 2. 2015 od 14.00 do 14.30 hod.
ve středu dne 18. 2. 2015 ve 13.00 hod. dle došlých přihlášek
v závodní kanceláři
středa 18.2.2015
15.00-15.30
intervalový běh na 500 m (styl klasický)
15.30-16.00
volný skokanský trénink
16.00
zahájení závodu ve skoku
1 kolo tréninkové
2 kola závodní – postupně na K3 a6
17.00
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen všem
zúčastněným závodníkům
Pořadatel si vyhrazuje právu na změnu časového programu
Hlavní činovníci závodu

Předseda org.výboru: Ing. Jan Velíšek
Hlavní rozhodčí:
Petr Bergr
Velitel můstků:
Petr Hlubuček
Lékař závodu:
MUDr.František Hegar
Stanislav Dlouhý
předseda klubu
Tento rozpis schválil výbor LSK dne 6. 2. 2015

Ředitel závodu:
Sekretář závodu:
Velitel tratí:
Petr Votoček
ředitel závodu

Petr Votoček
Marika Tomšová
Vladimír Vedral

