SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
pořádá z pověření KSL Vysočina a ÚBD SLČR lyžařský přespolní běh

1. října 2022 (sobota)
areál VYSOČINA ARENY
v Novém Městě na Moravě

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY

KATEGORIE A DISCIPLÍNY
NÁBOROVÉ ZÁVODY
Start od 9:45 hod (postupně)
dívky/chlapci příchozí

2017 a mladší

100 m

dívky / chlapci

2016 – 2015

300 m

žákyně nejmladší

2014 – 2013

800 m

žáci nejmladší

2014 – 2013

800 m

Start od 10:00 hod (postupně)
žákyně mladší

2012 - 2011

1 km

žáci mladší

2012 – 2011

1 km

žákyně starší

2010 – 2009

2 km

žáci starší

2010 - 2009

2 km

Start od 10:30 hod (postupně)
žákyně starší (U15)

2008

3 km

žáci starší (U15)

2008

3 km

dorostenky mladší (U16)

2007

3 km

dorostenci mladší (U16)

2007

3 km

dorostenky starší

2006 – 2005

5 km (trať 2 km + trať 3 km)

dorostenci starší

2006 – 2005

5 km (trať 2 km + trať 3 km)

Start v 11:15 hod
(hromadný pro všechny kategorie)
junioři + juniorky U20

2004 - 2003

6 km (2 x trať 3 km)

muži + ženy

2002 a starší

6 km (2 x trať 3 km)

Pořadatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s., Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě,
IČ: 43378480
Účast: Za zdravotní stav přihlášeného závodníka zodpovídá vysílající složka.
V době závodu bude na stadionu přítomen lékař.
Přihlášky: do středy 28. 9. 2022 do 16:30 elektronicky prostřednictvím přioženého registračního formuláře
(zaslaného na adresu casomira@vysocina-arena.cz)
Startovné:
• Náborové kategorie do 2015		
zdarma
• Náborové kategorie 2014 - 2013		
50,- Kč
• Žáci mladší až starší			
100,- Kč
• Dorost a dospělí				
150,- Kč
Startovné se platí za každého prezentovaného závodníka.
Parkování: Pouze na vyhrazených plochách v areálu Vysočina Areny. Dbejte pokynů pořadatelů.
Různá ustanovení:
• Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů SLČR.
• Všechny starty jsou hromadné. Tretry s hřeby nejsou povolené.
• Za ztrátu startovního čísla bude účtováno 500,- Kč.
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Prezentace a výdej startovních čísel: před vstupem do garáže v suterénu budovy Office Area od
9:00 do 9:30 hod.
Vyhlášení výsledků: v prostoru cíle ihned po doběhu dané kategorie, kategorie příchozích (ročníky
2017 a mladší) nebude vyhlašována, každý účastník obdrží v cíli odměnu.
Tratě: lyžařské a lesní tratě v lese Ochoza a na stadionu Vysočina Areny.
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii získávají diplom.
Úschovna věcí a převlékárny: Možnost využití buněk na stadionu - buňky budou automaticky klubům přiděleny na základě platných přihlášek.
Starty: Dle časového rozpisu na základě skutečně přihlášených závodníků, který bude zveřejněn na
nástěnkách v prostoru před garáží v suterénu Office Area. v kanceláři závodů a na stadionu v prostoru
startu. Při malém počtu závodníků v kategoriích může několik kategorií startovat společně.

HLAVNÍ ČINOVNÍCI ZÁVODU		
Ředitel závodu:		
Sekretariát:			
Hlavní rozhodčí:		
Časomíra:			
Velitel tratí a stadionu:
Komentátor:			

Jan Skřička
Josef Podařil, Marie Hadačová
Dagmar Hromádková
Martin Štíbal
Tomáš Procházka
Roman Wolker

							
Rozpis závodu schválil dne 5. 9. 2022 za ÚDB Vysočina Josef Gabriel.
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