PROPOZICE
M ČR v běhu na lyžích
27. 02. 2015 – 01. 03. 2015
Vrchlabí

Mistrovství České republiky staršího žactva
v běhu na lyžích
Datum:

27. 2. - 1. 3. 2015

Místo:

lyžařský areál Vrchlabí Vejsplachy (* lyžařský areál Horní Mísečky)

Pořadatel:

z pověření ÚBD SLČR TJ SPARTAK VRCHLABÍ

Kategorie: žáci starší 2001, 2002
žákyně starší 2001, 2002
Účast:

Registrovaní závodníci a závodnice ročník narození( 2001 a 2002)
a zahraniční závodníci. Při prezentaci musí předložit registrační
průkaz s potvrzenou oddílovou příslušností (hostováním) a
potvrzením o lékařské prohlídce. Přihlášení cizinci se musí
prokázat Mezinárodní licencí.

Kontakt:

kovo.paulu@atlas.cz tel: 603 245 900

Přihlášky:

Dle SŘ ÚBD SLČR - do středy 25. 02. 2015 do 20:00 elektronicky
prostřednictvím systému SLČR

Závodní kancelář:
26. 02. - 28. 02. 2015 Holiday park Liščí farma (400 m od závodních
tratí), při závodech v lyžařském areálu
Startovné: Dle SŘ ÚBD SLČR, členové SLČR 50 Kč za jednotlivý závod,
(štafeta 3 x 50 Kč = 150 Kč) ostatní 150 Kč (5 EUR) za závod/den
za každého přihlášeného závodníka
Předpis:

Závodí se podle pravidel lyžařských závodů, Soutěžního řádu
pro závodní období 2014 - 2015 a tohoto rozpisu. Případné změny
jsou vyhrazeny rozhodnutí soutěžního výboru.

Odložení, přeložení nebo zrušení závodu:
Po projednání s STK nejpozději dne 24. 02. 2015.
Bude zveřejněno na www.czech-ski.com.
Protesty:

Podle Pravidel lyžařských závodů.

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Seznam poskytovatelů ubytování je
k dispozici na stránkách TJ SPARTAK VRCHLABÍ www.spvr.cz
Doprava a stravování: pořadatel nezajišťuje

Úhrada:

Závodníci startují na náklady vysílající složky

Zdravotní služba:
v lyžařském areálu Horská služba
Pojištění:

dle SŘ 2014-2015

Různé:

závodníci a jejich doprovod,členové ČUS, jsou pojištěni
Souhrnnou pojistnou smlouvou č. 1310000010. Podrobnosti
na www.czech-ski.com/beh-na-lyzich-dokumenty.
Diváci a nečlenové ČUS se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Za odložené věci pořadatel neručí. Za ztrátu startovního čísla bude
účtována částka 500 Kč.
V případě nepříznivých sněhových podmínek v areálu Vejsplachy
ve Vrchlabí budou závody přeloženy na Horní Mísečky a to
ve stejném termínu. Informace budou na internetových stránkách
klubu www.spvr.cz nejpozději 24. 02. 2015
Příprava lyží v ubytovacích zařízeních může být pouze
ve vyhrazených prostorách a jen po dohodě s majiteli či
provozovateli
Podrobnější informace o parkování budou zveřejněny též
na stránkách klubu www.spvr.cz.

Funkcionáři závodu / Organizační výbor:
Technický delegát:

Josef Gabriel

Asistent TD:

Kateřina Žandová

Zástupce STK:

Iveta Roubíčková

Náhradník TD:

Arnošt Hlaváček

Ředitel závodu:

Hana Sládková

Hlavní rozhodčí:

Michal Kučera ml.

Předseda organizačního
výboru:

Miroslav Paulů

Sekretář závodu:

Gábina Vydrová

Program závodů:
26. 02. 2015 - čtvrtek

14.00 - 16:00 trénink na tratích
14:00 - 16:00 prezentace v závodní kanceláři
jídelna Liščí farma Holiday park
17:00

27. 02. 2015 - pátek

porada vedoucích družstev a losování
pro 1.den v závodní kanceláři, max. jeden
zástupce klubu

08:00 - 09:00 výdej startovních čísel v běžeckém areálu
08:00 - 09:00 prohlídka tratí, trénink
10:00

start kvalifikace závodu ve sprintu
časový program čtvrtfinále, semifinále,
a finále bude určen dle počtu účastníků
na 1.poradě

14:00 - 16:00 trénink na závodních tratích
17:00

28. 02. 2015 - sobota

porada vedoucích a losování 2.dne v závodní
kanceláři - jídelna Liščí farma

08:00 - 09:00 výdej startovních čísel v běžeckém areálu
trénink, prohlídka tratí
09:30

start první kat. interv. závodu

12:00 - 13:00 vyhlášení výsledků závodů 1. a 2. dne
14:00

uzávěrka přihlášek pro závod štafet

14:00 - 16:00 oficiální trénink, prohlídka tratí
17:00

01. 03. 2015 - neděle

porada vedoucích a losování 3. dne v závodní
kanceláři, max. jeden zástupce klubu

08:00 - 09:00 výdej startovních čísel - trénink
09.30

start první kategorie závodu štafet

11:00

vyhlášení výsledků 3. dne
Zakončení M ČR

Vyhlášení výsledků:

dle rozpisu programu závodů

Tento rozpis byl schválen STK SLČR dne 20. 11. 2014 Ivetou Roubíčkovou
Hana Sládková
ředitelka závodu

Miroslav Paulů
předseda org. výboru

