Krajský přebor v běhu na lyžích
krajský klasifikační závod
veřejný náborový závod v běhu na lyžích pro nejmladší kategorie

PROPOZICE
Pořadatel:
Termín konání:
Místo konání:

Fischer Ski klub Šumava Vimperk, z.s.,
sobota, 24.1.2015
Vimperk, skiareál Vodník

Závodní kancelář:
Přihlášky:

24.1.2015 v prostoru areálu Vodník – restaurace Vodník
elektronicky na adrese www.skisumava.cz do 23.1.2015 do 21:00 hodin. Přihlášky na
místě do 9:00 hodin.
23.1.2015, 21:30, elektronicky
10:00 hodin, po kategoriích dle startovní listiny od nejmladších kategorií
volně, intervalový start, nejmladší kategorie (Batolata, Potěr) - KLASICKY
závodí se dle Pravidel lyžařských závodů SLČR a Soutěžního řádu SLČR 2015
Délky tratí jsou upraveny dle aktuálních podmínek, definitivně bude oznámeno
zveřejněním na nástěnce v sobotu před započetím prezence.
Ročník
Délka
Kategorie
Ročník
Délka
2009 a ml.
100 m
Batolata kočičky
2009 a ml.
100 m
2007-2008
700 m
Potěr dívky
2007-2008
700 m
2005-2006
1 km
Nejmladší žákyně
2005-2006
1 km
2003-2004
1,5 km
Mladší žákyně
2003-2004
1,5 km
2001-2002
3 km
Starší žákyně
2001-2002
3 km
1999-2000
4,5 km
Mladší dorostenky
1999-2000
4,5 km
1997-1998
7,5 km
Starší dorostenky
1997-1998
6 km
1996 a st.
9 km
Ženy a Juniorky
1996 a st.
7,5 km

Losování:
Start:
Způsob běhu:
Pravidla:
Kategorie, tratě:
Kategorie
Batolata kocouři
Potěr hoši
Nejmladší žáci
Mladší žáci
Starší žáci
Mladší dorostenci
Starší dorostenci
Muži a junioři
Poznámka:
Startovné:
Prezence:
Upozornění:

KP je vypsán pro kategorie od mladšího žactva včetně.
30,- Kč žactvo, 50,- Kč dorost a dospělí (dohlášky na místě +20,- Kč)
V den závodu od 08:15 do 09:30 v ZK v místě startu.
Každý účastník závodu (závodník, trenér, doprovod) se účastní na vlastní nebezpečí. Za
zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající složka. Za odložené věci pořadatel neručí.
Vyhlášení výsledků: do 30 minut po skončení závodu v místě závodu. Závodníci na 1.-.3. místě obdrží medaili
a diplom. V kategoriích od mladšího žactva bude vyhlášen krajský přeborník Jihočeského
kraje. V kategoriích Batolat a Potěru budou vyhlášeni a oceněni všichni účastníci.
Závěrečná ustanovení: Případné odvolání, nebo posunutí startu závodu bude provedeno zveřejněním na
webových stránkách pořadatele 23.1.2015 do 21:00.
Činovníci závodu :

Ředitel závodu: Ing. Pavel Hlava
Velitel tratí: Karel Hudeček
Zástupce STK:

