SKI Sokol Stachy

STAŠSKÁ 15
72. ročník
Krajský přebor Jihočeského KSL
náborový závod
ROZPIS ZÁVODU
22.02.2022

Základní informace
Datum konání:
Místo závodu:
Pořadatel:

22.02.2022
Běžecký areál Zadov
SKI Sokol Stachy

Kategorie:
Batolata
Potěr
Žactvo do 10-ti let
Mladší žactvo
Starší žactvo
Mladší dorost
Starší dorost
Dospělí/junioři

Ročník
/2016 a ml./
/2015-2014/
/2013-2012/
/2011-2010/
/2009-2008/
/2007-2006/
/2005-2004/
/2001 a st. /

Hoši/muži

Dívky/ženy
300 m
500m
1 km
2 km
3 km

3 km
6 km
9 km

3 km
3 km
6 km

Všechny kategorie závodí skate technikou s hromadným startem, start první kategorie v 15:15.
Pořadatel může kvůli urychlení průběhu závodu a podle počtu přihlášených rozhodnout o změně pořadí
startů jednotlivých kategorií. Rozpis startů bude zveřejněn před startem první kategorie.
Podmínky účasti:

Startovné:

Registrovaní i neregistrovaní závodníci a závodnice-veřejný závod.
Do Krajského přeboru se počítají pouze závodníci a závodnice registrovaní
v klubech Jč KSL. Náborový závod – bez registrace.
Přihlášky na závody se vyplňují a zasílají elektronicky e-mailem na
sokolstachy@seznam.cz nejpozději 21.02.2022 do 13:00.
V den závodu pouze neregistrovaní závodníci do hod. v kanceláři závodu
Dospělí a dorost platí startovné ve výši 50 Kč, žáci a děti startují zdarma.

Závodní kancelář:
Prezentace:
Výdej startovních čísel:

Běžecký areál Zadov
V závodní kanceláři 22.02.2022 od 14:15 do 15:00 hod.
V závodní kanceláři v den závodu od 14:15 do 15:00 hod.

Tratě:

Závodí se na standardních tratích v areálu Zadov.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel lyžařských závodů v souladu se Soutěžním
řádem ÚBD SLČR a jeho doplňků pro závodní období 2021/22 a dle tohoto
rozpisu závodu

Pojištění:

Diváci se účastní na vlastní nebezpečí. Závodníci, činovníci, doprovod s platnou
průkazkou SLČR jsou pojištěni souhrnnou pojistnou smlouvou

Odvolání závodu:

V případě špatných povětrnostních podmínek může být závod odložen, přeložen
nebo zrušen. Případné odvolání závodu bude zveřejněno nejpozději 20.02.2022
na http://www.skisokolstachy.cz

Přihlášky:

Činovníci závodu
Ředitel závodu:
Sekretář závodu:
Hlavní rozhodčí:
Velitel tratí:
Tento rozpis byl schválen STK Jč KSL

Mgr. Petra Frühaufová
Jana Pešlová
Zdeněk Strnad
Petr Vondraš

