SKI CLUB WOLFGANGA SAMESCHE

pořádá XXIII. ročník přespolního běhu
pro přípravku, předškoláky, minižactvo, mladší a starší žactvo, dorost, juniory a dospělé

O POHÁR LUČAN NAD NISOU

Datum konání: sobota 11. září 2021, start první katergorie v 9.30 hodin.
Místo konání: Lučany nad Nisou-sportovní areál Krojčenk.
Přihlášky: Pro členy SLČR pouze elektronicky do pátku 10. září 2021 do 12.00 hodin na adrese www.czech-ski.com. Pro
nečleny registrace milan.hajek@time-h.cz. !!! PŘIHLÁŠKY NA MÍSTĚ JSOU ZRUŠENY MIMO KATEGORIE BENJAMÍNKŮ!!! Prezence od 8 do 9 hodin, vedoucí obdrží startovní čísla, za ztrátu startovního čísla bude účtováno 300,- Kč.
Startovné: Benjamínci 2016 a mladší - 0,- Kč, minižactvo 2015 až žáci 2007 - 20,- Kč, dorost , junioři, dospělí 40,- Kč.
Přihlášením k závodu potvrzujete bezinfekčnost účastníka, kterou písemně doložíte u prezentace.

Kategorie ročník :				 trať				
Přípravka 2018 a mladší			
50 m				
Přípravka 2017					 50 m				
Předškolní – benjamínci 2016			200 m				
Minižactvo 2015-2014				400 m				
Nejmladší žactvo 2013-2012			800 m				
Mladší žákyně 2011-2010			1 km 				
Mladší žáci 2011-2010				1 km 				
Starší žákyně 2009-2008-2007			2 km 				
Starší žáci 2009-2008-2007 			2 km 				
Mladší dorostenky 2006			3 km				
Mladší dorostenci 2006				4 km 				
Starší dorostenky 2005-2004			4 km				
Starší dorostenci 2005 -2004			6 km				
Ženy a juniorky 2003 a starší			
6 km 				
Muži a junioři 2003 a starší 			
9 km 				
Pro děti od 6-ti let a všechny další účastníky akce platí nařízení MZ – účast povolena jen při splnění podmínek
bezinfekčnosti (test AG/PCR, očkování, do 180-ti dní po nemoci). Potvrzení se odevzdává při prezentaci.

Starty všech kategorii jsou hromadné, v případě menšího počtu startujících budou některé kategorie sloučeny.
Vyhlášení výsledků: Průběžně, všechny žákovské kategorie budou vyhlášeny po ročnících!!!
Občerstvení: Čaj, v místě závodu bude zajištěn bufetový prodej.
Různé: Závodí se na lesních a travnatých cestách. V žákovské kategorii jsou zakázané tretry. Všichni závodí na náklady vysílající složky
nebo vlastní.
Parkování pouze na vyhrazených místech a dbejte pokynů pořadatele! Okolo jsou soukromé pozemky.
Ceny: Medaili + diplom obdrží tři nejlepší závodníci v každé kategorii.
Kontaktní adresa: Vladimír Kolman – Pasecké náměstí 3358/2, Jablonec n. N, 466 02, tel. 606 104 794 E-mail: lyze@tjlucany.cz
									Za pořadatele: Luděk Štryncl předseda SWSL

								

